
Patates üretimi 3’e katlandı Birincilikten üçüncülüğe düştü!
Seydişehir ile Beyşehir’in 
arasına kurduğu 
Seydibey Tarım Ürünleri 
Entegre Tesisi ile 
patatese talep garantisi 
oluşturan Konya Şeker, 
2018 yılında sadece 
patates üretimi yapan 
çiftçiye 75 milyon 549 
bin TL ödeme yaptı. 
PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, 
“Seydibey ile Konya’daki 
patates üretimi 3 katına 
çıktı” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı müze 
ve ören yerlerini ziyaret 
edenlerin sayısı, 2018’de 
28 milyon 144 bin 670 
kişiye ulaştı. En çok 
ziyaret edilen müze, 
2 milyon 980 bin 450 
kişiyle Topkapı Sarayı 
Müzesi oldu. Geçen yıl 1. 
sırada yer alan Mevlana 
Müzesi ise 2 milyon 817 
bin 386 kişi ziyaretçiyle  
en çok ziyaret edilen 
üçüncü müze oldu.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Yoksullara umut! Örnek davranış!
Beyşehir Belediyesi, 
yoksul vatandaşlara 
gıdadan giyime, 
ev eşyasından 
yakacak yardımına 
ve sağlık hizmetine 
kadar birçok alanda 
sosyal hizmet 
veriyor.Bu hizmetler 
yardıma muhtaç 
vatandaşların 
yüzünü güldürüyor. 
n SAYFA 5’TE

Çorum’da 
yaşayan bir kişi, 
Konya’da bir 
galeriden aldığı 
minibüste bulduğu 
4 çeyrek altın, 2 
pasaport ve banka 
hesap cüzdanını, 
sahibine 
ulaştırması için 
galericiye iade 
etti. 
n SAYFA 6’DA

06 Köpeklerin elinden 
zor kurtarıldı! 07 Özel Türmak’ta tatil

kampla verimli geçiyor 13 ‘Dinler tarihi yok, 
İslâm tarihi var!’

SEÇİMLERİ SAYGI 
İÇİNDE GEÇİRELİM

ÖĞRENCİLERE 
KARNE HEDİYESİ

KAR YAĞIŞI NAZAR 
BONCUĞUNA CAN OLDU

Lütfi Yalman’dan seçim çağrısı 

Başkan Pekyatırmacı’dan müjde

Meke Gölü eski güzelliğine kavuştu

Yenigün Gazetesi’ni ziyaret eden Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman 31 Mart Ma-
halli İdareler Seçimleri’ni değerlendirdi. Yalman, 
“Herkesin saygı çerçevesinde seçim çalışmasını 
yürütmesini temenni ediyoruz. Bizler seçimlerin 
kardeşlik havasında geçmesini istiyoruz” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğ-
rencilere karne hediyesi verdi. Kişisel sosyal medya 
hesabından hediyesini açıklayan Başkan Pekyatır-
macı, 15 tatil boyunca Tropikal Kelebek Bahçesi’nin 
öğrencilere ücretsiz olduğunu müjdeledi.

Konya’da görünümü nazar boncuğuna benzediği 
için “dünyanın nazar boncuğu” diye anılan ve son 
yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, 
ocak ayında etkili olan kar yağışı ile yeniden eski 
güzelliğine kavuştu.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Kardeşlik bağı 
güçlenecek’

e-tebligat için 
yeni düzenleme

3 bin kişiye iş 
kapısı olacak

Hukukçular 
gözlem yapacak

Hakkari Belediyesi Kültür ve 
Sanat İşleri Müdürlüğü bün-
yesinde oluşturulan Reng-i 
Hakkari Kültür, Sanat Toplulu-
ğu, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ın davetlisi olarak 
Konya’da sahne alacak. Vali 
Toprak, bu organizasyonla 
Hakkari ve Konya arasındaki 
kardeşlik bağlarının güçlene-
ceğini vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler (SMMM) Oda-
sı Yönetim Kurulu Üyesi Abdil 
Erdal, şirketlerin 31 Ocak 2019 
tarihine kadar almaları gereken 
elektronik tebligat adresi için 
yeni düzenlemeye gidildiğini 
açıkladı.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen 15 milyon avro 
bütçeye sahip olan, aralarında 
Konya’nın da bulunduğu 12 ili 
kapsayan ‘Mahir Eller’ projesi 
ile 3 bin kişinin istihdam edil-
mesi planlanıyor.  
n HABERİ SAYFA 10’DA

KTO Karatay Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencilerine 
yönelik Hukukta Gözlem Proje-
si’ni başlattı. Proje kapsamında 
öğrenciler hukuk bürolarında 
gözlem yaprak, mesleğe dona-
nımlı bir şekilde hazırlanacak.  
n HABERİ SAYFA 11’DE
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100 ülkeden
gelecekler!

Türkiye’nin en büyük tarımsal mekanizasyon fuarı olan 17. 
Konya Tarım Fuarı 19 Mart’ta açılacak. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık 
Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü yaptığı açıklamada, 
fuarla ilgili hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü, bu yıl hedeflerini 
büyüttüklerini söyledi. 
Fuarın geçen yıl 20 ülkeden bin 281 marka ve 427 firmanın 
katılımıyla düzenlendiğini ifade eden Ersözlü, etkinliğin 97 
ülkeden 307 bin 919 ziyaretçiyi Konya’da bir araya getirdiğini 
bildirdi. Bu yıl ise Ersözlü 100’ün üzerinde ülkeden yaklaşık 5 
bin yabancı yatırımcı getirmeyi hedeflediklerini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

Geleceği depoluyor! 
Lisanslı depoculuk sistemi ile hasat dönemlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın 

dengelenmesi sağlanırken, tarım ürünleri yatırım aracına dönüşerek tarımsal ticaretin gelişmesine katkı sunuluyor
LİSANSLI DEPOCULUK 

GİDEREK ARTIYOR
Dünyada giderek önem kazanan tarımsal tica-
rete bağlı olarak lisanslı depoculuk sistemi de 
öne çıkmaya başladı. Bu sistemin uygulandığı 
ülkenin tarımsal üretiminde, ticaretinde, istih-
damında, çok büyük artışlar sağlanıyor. Sis-
temi kuramayan ülkeler ise, bu sistemi kuran 
gelişmiş ülkelerin ikincil pazarı haline geliyor 
ve tarım ürünlerinin üretim ve ticaretinden al-
dığı pay gittikçe azalıyor. Lisanslı depoculuk 
sistemi, Türkiye’de de giderek artıyor.

TARIMSAL TİCARET 
AÇISINDAN ÖNEMLİ

Konuyla ilgili bilgi veren Konya Ticaret Borsa-
sı (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, 2019 Ocak 
ayı itibariyle, kuruluş izni verilen 148 lisanslı 
depo işlemesinin kuruluş kapasitesinin 12 
milyon 666 bin ton olduğunu, lisans alan 64 iş-
letmenin 3 milyon 200 bin ton kapasite ile faa-
liyetine başladığını söyledi. Çevik bu sistemle 
ülkenin tarımsal ticareti açısından geleceğe 
önemli bir yatırım yapıldığını kaydetti.  
n HABERİ SAYFA 2’DE Hüseyin Çevik

İlhan Ersözlü
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Lisanslı depoculuk sistemi ile hasat dönemlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi sağlanıyor. 
Ayrıca ülkemizin Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi hedefleniyor

Depoculuk kazandırıyor
Dünyada giderek önem kaza-

nan tarımsal ticarete bağlı olarak 
lisanslı depoculuk sistemi de öne 
çıkmaya başladı. Bu sistemin uygu-
landığı ülkenin tarımsal üretiminde, 
ticaretinde, istihdamında, dünya ile 
rekabetinde, milli gelire katkısında 
ve buna bağlı olarak vergi hasıla-
tında çok büyük artışlar sağlanıyor. 
Sistemi kuramayan ülkeler ise, bu 
sistemi kuran gelişmiş ülkelerin 
ikincil pazarı haline geliyor ve tarım 
ürünlerinin üretim ve ticaretinden 
aldığı pay gittikçe azalıyor. Lisanslı 
depoculuk sistemi, bugün itibarıyla 
başta ABD olmak üzere birçok ge-
lişmiş ülkede başarıyla uygulanıyor. 
Türkiye’de de lisanslı depoculukla il-
gili önemli çalışmalar yürütüyor. Bu 
çalışmaların başında ise Konya Tica-
ret Borsası (KTB) tarafından yürü-
tülen Lisanslı Depoculuk faaliyetleri 
geliyor. Lisanslı Depoculuk sistemini 
Yenigün Gazetesi’ne değerlendiren  
Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı 
Hüseyin Çevik, Lisanslı Depoculuk 
sistemi ile fiyatların dengelendiğini 
söyledi. 

‘TÜRKİYE BUĞDAY TİCARETİNDE 
KİLİT NOKTADA’

Türkiye de,  bulunduğu jeopoli-
tik konumu gereği uluslararası buğ-
day ticaretinde kilit nokta olabilecek 
potansiyeldedir diyen Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çe-
vik , “Türkiye’deki buğday sektö-
rünü geleceğe taşımak için kalite, 
standart, verim, lisanslı depoculuk, 
ürün borsacılığı ve vadeli işlemler 
gibi konularda gerekli gelişmeler 
zamanında yapılamazsa bu süreç-
ten ülkemizin göreceği zarar sadece 
sektörü değil, toplumun tamamını 
etkileyebilecektir. Tarımsal üretimin 
ve ticaretinin ulusal boyutu aşıp, kü-
resel ölçekte düşünülmesi gereken 
bir olgu olduğu günümüzde, orga-
nize piyasalar olan borsalarımızın 
da küreselleşmesi kaçınılmaz bir so-
nuç olarak karşımızdadır. Bunun en 
önemli ve ilk basamağı olan Lisanslı 

Depoculuk Sistemi Türkiye’de 2005 
yılında kanunlaşmış, sisteme ilişkin 
devlet tarafından sunulan destek ve 
teşviklerin etkisi ile öncelikli olarak 
kamu ortaklığında bir lisanslı de-
ponun ihdas edilmesi ve akabinde 
Ürün İhtisas Borsası yetkisinin kısmi 
olarak 9 ticaret borsasına verilmesi 
özel sektör yatırımcılarının da siste-
me ilgi duymasını teşvik etmiş ve 
sistem gelişimini sürdürmüştür” ifa-
delerini kullandı.

‘47 MİLYON TL LİSANLI DEPO 
DESTEĞİ DAĞITILDI’

Lisanslı depoculukla ilgili devlet 
desteklerine değinen Başkan Çevik, 
2019 Ocak ayı itibariyle, kuruluş izni 
verilen 148 lisanslı depo işlemesinin 
kuruluş kapasitesinin 12 milyon 666 
bin ton olduğunu, lisans alan 64 iş-
letme 3 milyon 200 bin ton kapasi-
te ile faaliyetine başladığını söyledi. 
Alınan lisansın 3,1 milyon tonunu 
aşan miktarının hububat ürünlerinin 
oluşturduğunun bilgisini veren Baş-
kan Çevik, “Üreticiye devletimiz ta-
rafından 47 milyon TL lisanslı depo 
teşviki dağıtıldı. 2017 yılında alınan 
kararla birlikte de kira ve depo ya-
pım desteğini daha da artacak olma-
sı, yapım aşamasındaki 5 milyonluk 

sermayenin 10 milyona çıkarılması, 
ton başına yaklaşık 25 TL nakliye 
desteği, küçük kooperatiflerin de-
polama maliyetleri devlet tarafından 
karşılanacak olması sistemin geliş-
mesini hızlandırmıştır. Devletin kira 
bedelinin yüzde 50’sini yerine şimdi 
yüzde 75’ini karşılayacak olması ve 
5’nci bölge teşviklerinden yararlan-
dırılması, Elektronik Ürün Senetleri 
(ELÜS) senetlerin bankalara temi-
nat gösterilerek kredi çekilmesi 
halinde oluşacak faizin yarısını ve 
laboratuvar ücretlerini karşılayaca-
ğını açıklaması cazibeyi artırmıştır. 
Ürün senetlerinin alım satımında 
vergi istisnası sağlanması, ELÜS 
alım satımlarında fatura düzenleme 
zorunluluğu kaldırılması, Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) klasik 
depoculuktan çıkacağını açıklaması 
sistemi geliştirmiştir” dedi. 

‘KONYA’DA ÜRETİM YETERLİ 
DERECEDE VAR’

Konya, 2,2 milyon hektarlık ta-
rım arazisi varlığı, 16 milyar liralık 
tarımsal hasılasıyla buğday, arpa ve 
mısır gibi tarımsal ürünlerde büyük 
bir üretim potansiyeline sahip oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Çevik, 
“Konya’da üretim yeterli derecede 

var. Konya’nın tarım alanındaki bu 
önemi dolayısıyla Konya Ticaret 
Borsası, 2014 yılında 100 bin kapa-
sitesi ile Konya’nın ilk, Türkiye’nin 
en büyük Anadolu Selçuklu Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 
(ASLİDAŞ)’ı kurarak, tarım ürünleri-
ni yatırım aracına dönüştürmüştür. 
ASLİDAŞ 300 bin tonu aşacak depo 
yatırımlarına Yunak, Çumra, Çeltik 
ve Karapınar’da devam etmekte-
dir. Konya Ticaret Borsası ile anlaş-
malı aktif lisanslı depo kapasitesi 1 
milyon 415 bin ton olup, bu oran 
Türkiye’nin lisans alan depo kapa-
sitesinin yüzde 45’i gibi büyük bir 
oranı temsil etmektedir. Ticaret Ba-
kanlığı tarafından yetkilendirilen ve 
aralarında Konya Ticaret Borsası’nın 
da bulunduğu 9 ticaret borsası ile 
birlikte, 11 kuruluş Yetkili Sınıflan-
dırıcı, 4 kuruluş ise Referans Yetkili 
Sınıflandırıcı belgesi almıştır. 2014 
yılında basılı ürün senedinde elekt-
ronik ürün senedine (ELÜS) geçilmiş 
ve ilk işlem Konya Ticaret Borsası 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Son 
1 yıl içerisinde, oluşturulan ürün 
senedi miktarında yüzde 43.5, alım 
satıma konu olan ürün senedi mik-
tarında ise yüzde 123.8 artış ger-

çekleşmiştir. Bu işlemlerin büyük 
çoğunluğu da Borsa Konya Elektro-
nik Ürün Platformu’nda yapılmıştır.  
Yetkili personeli,  elektronik alt yapı-
sı ve uluslararası geçerliliği olan ser-
tifikalarıyla birlikte verdiği hizmet-
lerde ismi güven ve kaliteyle birlikte 
anılan Konya Ticaret Borsası şirketi 
KLD laboratuarı da, farklı illerdeki 
24 lisanslı depo ile yetkili sınıflandı-
rıcı şube açma protokolü imzalamış-
tır. Lisanslı depoculuğun gelişme-
siyle birlikte analizlerde yeknesaklık 
sağlanması çok önemlidir. Bu açıdan 
yapılan işbirliği sektörün gelişmesi 
için de çok önemli bir adım olmuş-
tur” ifadelerini kullandı.

‘LİSANSLI DEPOCULUK FİYAT 
DÜŞÜŞLERİNİN ÖNLENMESİ 

VE PİYASANIN DENGELENMESİ 
SAĞLANIYOR ‘

Lisanslı depoculuk sistemi ile 
hasat dönemlerindeki arz yığılması 
nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin 
önlenmesi ve piyasanın dengelen-
mesi sağlanacağına dikkat çeken 
Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı 
Hüseyin Çevik, “Ürün sahiplerinin, 
lisanslı depolara verdikleri ürünleri 
karşılığında aldıkları ürün senetleri 
aracılığıyla bankalardan kredi ve fi-

nansman sağlamalarına imkan ve-
rilmiştir. Tarım ürünleri ticaretinin 
herkesçe kabul gören standartları 
belirlenmiş ürünler üzerinden ya-
pılması, kaliteli üretimin teşvik edil-
mesi, güvenli bir piyasanın oluştu-
rulması ve tarım ürünleri ticaretinin 
kayıt altına alınması sağlanmıştır. 
Ülkemizde halihazırda uygulanmak-
ta olan tarım reformunun başarıl-
ması ve tarım ürünleri ticaretinde 
özel sektör katılımının artırılmasının 
yanında, üretimde ve fiyatlandırma-
da devlet müdahalelerinin asgariye 
indirilmesi, bu alana yönelik yapılan 
yüksek harcamalardan önemli ta-
sarruf sağlanması, serbest piyasa ve 
fiyat oluşumunu bozan müdahale-
lerden uzaklaşılması amaçlanmıştır. 
Tarım ürünleri üreticileri açısından 
kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza 
edilen ve nakliye masrafları en aza 
indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve 
daha yüksek bir gelir seviyesi elde 
edilmesi, yatırımcılar için dövize, 
altına, hisse senedine, faize ve ben-
zerlerine alternatif yeni bir yatırım 
aracı sağlanması, ürün ticareti ile 
uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, 
kalitesi bilimsel kriterlere göre be-
lirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış 
ürünlerin kolayca temininin yolu 
açılmıştır. Tarım ürünlerinin, fizikî 
mal ve numune gösterilmesine ve 
teslimine gerek olmaksızın ürün se-
netleri veya elektronik ürün senet-
leri aracılığıyla ticaretinin yapılması, 
standardı belirlenmiş ürün ve lisans-
lı depo sistemiyle tarım ürünlerinde 
vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına 
geçilmesi, ürün depolanması, ban-
kacılık ve sigorta sektörü açısından 
yeni iş alanlarının oluşturulmasının 
yanı sıra, Ülkemizin Orta Doğu, Bal-
kanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya 
coğrafyasındaki tarım ürünleri tica-
retinde de önemli rol üstlenmesi ve 
pay sahibi olunması hedeflenmiştir” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Yenigün Gazetesine Lisanslı Depoculuk hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Çevik Lisanlı depo ile tarım ürünlerinin yatırım aracına dönüştüğüne dikkat çekti.

Yalman ve Korkmaz’dan Yenigün’e ziyaret
Saadet Partisi Genel Baş-

kan Yardımcısı Lütfi Yalman 
ve AGD Disiplin Kurulu Baş-
kanı Mehmet Ali Korkmaz, 
Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile geti-
ren Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, Saadet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Lütfi Yal-
man ve AGD Disiplin Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali Kork-
maz’a teşekkür ederek, ça-
lışmalarında başarılar diledi.  
Ziyarette yaklaşan 31 Mart 

seçimleri ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Lütfi Yalman, “31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimi ülke-
miz, milletimiz ve İslam âle-
mi için hayırlara vesile olsun. 
Hayırlar getirsin. 31 Mart 
seçimleri kamplaşmadan ve 
ötekileştirmenin olmadığı bir 
seçim olmasını istiyoruz. Biz-
ler adaylar ve partilerde ülke 
ve aday oldukları illerle ile 
ilgili düşüncelerini, fikirleri-
ni, projelerini ortaya koyarak 
hangi güzel hizmetleri ya-
pacağını ifade ederek seçim 
çalışmasının yapılmasının 

doğru olacağına inanıyoruz. 
Herkesin saygı çerçevesinde 
seçim çalışmasını yürütme-
sini temenni ediyoruz. Bizler 
seçimlerin kardeşlik hava-
sında geçmesini istiyoruz. 
Partimize Belediye Başkanlı-
ğı ve diğer adaylık süreçleri 
ile ilgili yoğun bir talep var. 
Geçmiş dönemlerde belediye 
başkanlarımız güzel hizmet-
lere imza attılar. Vatandaş-
larımız ve halkımız ile daima 
iç içe oldular. En güzel aday-
larımız ile vatandaşlarımızın 
karşısına çıkacağız” ifadeleri-
ni kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’tan Rektör Şahin’e ziyaret
Kamu Başdenetçisi (Ombu-

dsman) Şeref Malkoç, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin’i makamında ziyaret etti. 

Selçuk Üniversitesi’nin köklü 
üniversiteler arasında yer aldığı 
belirten Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç, üniversitelerle olan ilişkile-
rini sıkı tutmaya çalıştıklarını ifade 
etti. Kamu Başdenetçisi Şeref Mal-
koç’a ve misafirlere ziyaretlerinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Rektör Şahin, Kamu Baş-
denetçiliği Kurumunun toplumsal 
barış ve huzurun sağlanmasında 
önemli katkıları olduğunu söyledi. 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç’a ziyare-
tin sonunda tablo hediye etti. Ger-
çekleşen ziyarette AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, eski 
Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, 

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ra-
mazan Solmaz, Bölge Adliye Mah-
kemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhu-
riyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Ersöz, Genel Sekreter 
İbrahim Halıcı, Rektör Danışmanı 

Prof. Dr. Tahir Balevi’de bulundu. 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun da eski Devlet Bakanı Ah-
met Cemil Tunç’a günün anısına 
bir tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Açıldığı günden bu yana gençler 
için birbirinden değerli çalışmalara 
imza atan Mehmet Ali Özbuğday 
Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal, 
kültürel ve sanatsal hayatına büyük 
katkı sağlıyor. Gençlik Merkezinde 
açılan atölye ve kurslar büyük ilgi 
ve rağbet görüyor. Bu sebeple mer-
kez, adeta gençlerin ikinci adresi 
oldu. Son olarak 5 ayrı branşta ve 
12 ayrı ders konu başlığında veri-
len eğitimlerin birinci dönemi sona 
erdi. Dil Atölyesi, Sanat ve Tasarım 
Atölyesi, Kişisel Gelişim Atölyesi, 
Nota Atölyesi ve Radyo Televizyon 
atölyeleri ile  dönem boyunca genç-
lerin eğitimlerine ve sosyal hayat-
larına katkı sunuldu. Atölyelerde, 

gençlere maksimum düzeyde fay-
da sağlamasının yanında onlar için 
eğitici öğretici projelerde üretildi. 
Başarılı bir eğitim dönemini geride 
bırakan Gençlik Merkezi; tamam-
lanan güz dönemi eğitimi sonrası 
yeni dönem kurs kayıtlarına da hız-
la başladı. Yeni dönemde gençler 
için, ilham verici ortam oluştur-
mak, motivasyonlarını yükseltmek, 
yapısal sistemler oluşturmak ve 
mevcut olan her konuda çatışmala-
rı yönetmenin yöntemleri ile genç-
leri geleceğe hazırlama misyonu 
üzerinde çalışmalar planlanıyor. 
Tüm bu eğitim faaliyetlerinin yanı 
sıra; farklı kurumlarla paydaş pro-
jeler yapmayı planlayan Gençlik 

Merkezi ayrıca üniversite topluluk-
ların programlarına da ev sahipliği 
yapıyor. 

‘GELECEĞİMİZİ İYİ YETİŞMİŞ BİR 
NESİL KURACAK VE KORUYACAKTIR’

Mehmet Ali Özbuğday Gençlik 
Merkezinin çalışmaları hakkında 
bir açıklama yapan Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, ülkemizin be-
kası yolunda, gençlerimizin eğitimli 
ve kültürlü yetişmesinin bir zorun-
luluk olduğuna dikkat çekti. Klasik 
belediyecilik anlayışının yanında 
sosyal ve kültürel belediyeciliğe 
önem vermelerinin temel nedeni-
nin bu anlayış olduğunu kaydeden 
Başkan Fatma Toru sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Geleceğimizi her yön-

den iyi yetişmiş bir gençlik kuracak-
tır. Bu coğrafyada bir beka derdiniz 
var ise mutlaka gençlerinize sahip 
çıkarak onları her alanda tam dona-
nımlı yetiştirmeniz gerekmektedir. 
Meram Belediyesi olarak bu anlayış 
çerçevesi içinde projeler üretmeyi 
kendimize rehber edindik. Mehmet 
Ali Özbuğday Gençlik Merkezini 
açarken ve etkinliklerini planlarken 
bu nokta bizim çıkış noktamız oldu. 
Onları kültürel, sanatsal ve sosyal 
açıdan donatırken aynı zamanda 
spor yapabilmelerinin de önünü aç-
tık. Her yönden donanımlı bir genç-
lik için bu tür hizmetlerin artması 
gerektiğine inanıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Novi Pazar’dan 
Başkan Altay’a ziyaret

‘İstişarelerimiz hizmet 
planlamamıza yön veriyor’

Sırbistan Novi Pazar Milletve-
kili Muammer Bacevac ve bera-
berindeki heyet Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı ziyaret etti. Sırbistan Novi 
Pazar Milletvekili Dr. Muammer 
Bacevac, Novi Pazar Devlet Has-
tanesi Müdürü Dr. Meho Mahmu-
tovic ve beraberlerindeki heyet, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti. Ziyarette konuklar, Başkan 
Altay’dan belediyenin yürüttüğü 
faaliyetler ile Konya hakkında bilgi 

alıp çeşitli konularda istişarelerde 
bulundular. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, gönül coğrafyası 
olan Balkanlar’ın kendileri için çok 
özel bir anlam taşıdığına vurgu 
yaparak, ziyaretin iki ülke arasın-
daki sosyal, kültürel ve ekonomik 
ilişkileri daha da geliştireceğine 
inandığını kaydetti. Başkan Altay, 
ziyaretin anısına konuklarına Mes-
nevi hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Reng-i Hakkari Kültür Sanat Topluluğu, Konya ve Hakkari Valiliği’nin işbirliğinde şehrin kültürel, sosyal ve sanatsal 
zenginliğini 24 Ocak’ta Konya’ya taşıyacak. Vali Toprak, kültürel etkinliklerle kardeşlik bağının güçleneceğini söyledi

Reng-i Hakkari topluluğu
Konya’da sahne alacak

Konya ve Hakkari Valiliği’nin 
işbirliğinde düzenlenecek program 
kapsamında, Serhat diyarının rüz-
garı Selçuklu diyarı Konya’da ese-
cek. “Reng-i Hakkari Kültür, Sanat 
Topluluğu” nun sergileyeceği gös-
teride vatandaşlar, kültürel, sosyal 
ve sanatsal açıdan bir unutulmaz 
gece yaşayacak. Bir çok medeniye-
te ve çeşitli uygarlıklara ev sahipliği 
yapan Hakkari, bu eşsiz mirasını gü-
nümüze kadar taşıyor.

Reng-i Hakkari Kültür Sanat 
Topluluğu, Konya ve Hakkari Vali-
liği’nin işbirliğinde şehrin kültürel, 
sosyal ve sanatsal zenginliğini 24 
Ocak’ta Konya’ya taşıyacak. Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
topluluğun Türkçe ve Kürtçe mü-
zik dinletisi, zeybek, teke ve horon 

oyunlarının yanı sıra kentin gelenek 
ve göreneklerinin yansıtılacağı et-
kinliklerle herkesi kendine hayran 
bırakacağını söyledi.

‘KARDEŞLİK BAĞLARIMIZ 
GÜÇLENECEK’

Hakkari’de görev yaptığı dö-
nemdeki izlenimlerini de aktaran 
Toprak, Hakkari’de cana yakın, ve-
falı, duygusal bir insan topluluğu-
nun olduğunu belirterek, “Zorunlu 
bir memuriyet ya da askerlik olma-
dığı müddetçe Konya’dan çoğu va-
tandaşımız Hakkari’ye gitme fırsatı 
bulmamıştır. Konya ile Hakkari’yi, 
bu iki güzel şehrimizi bir şekilde bu-
luşturma yolunu düşündük. Bunun 
da en iyi yolunun Reng-i Hakkari 
grubunun gelmesiyle olacağı fikri-
ne vardık. Konya, huzur ve barışın 
temsil edildiği bir kent. Selçuklu 
Devletine yüzyıllar başkentlik yap-
mış, gönüller sultanı Hz. Mevla-
na’nın evrensel mesajlarını dünya-

ya yaydığı kadim bir şehrimiz. Bu 
program, bölgelerimiz ve illerimiz 
arasında birlik, beraberlik ve kardeş-
liğe, birbirimizi tanımaya vesile ola-
cak ve kardeşlik bağlarımızı daha da 
güçlendirecek. Ben bu düşüncelerle 
grubumuzu Konya’ya davet ettim. 
Onlar da büyük bir memnuniyet ve 
özlemle davetimizi kabul ettiler. 24 
Ocak, Perşembe günü saat 19.00’da 
Selçuklu Kongre Merkezimizde bir 
gösteri sergileyecekler ve program 
ücretsiz olacak. Tüm halkımızı davet 
ediyorum” dedi.

Topluluğun her yöreye ait müzik 
icra edip, folklor oyunları sergilediği-
ni ifade eden Vali Toprak, aynı za-
manda tiyatro gösterilerinin de ilgi 
çekici olduğunu sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir 
merkezinde esnaf ve vatandaşları 
ziyaret ederek istişarelerde bulun-
du. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir 
merkezinde esnaflar ve vatandaş-
larla bir araya geldi. Başkan Altay, 
Mimar Muzaffer Caddesi ve Ata-
türk Caddesi üzerindeki esnafları 
ziyaret etti. Esnafların taleplerini 

dinleyerek istişare eden Başkan 
Altay, vatandaşlarla da sohbet etti. 
Her fırsatta esnaf ve vatandaşlar-
la bir araya geldiklerini belirten 
Başkan Altay, “Bu ziyaretlerin çok 
farklı faydaları var. Gündemimizde 
yer alan konuları hemşehrilerimize 
sormak ve bakış açılarını öğren-
mek yatırım ve hizmet planlama-
mıza yön veriyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Gençlik merkezleri gençlerin ikinci adresi
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Şirketlere, e-tebligat için yeni düzenleme
Konya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler (SMMM) Oda-
sı Yönetim Kurulu Üyesi Abdil 
Erdal, şirketlerin 31 Ocak 2019 
tarihine kadar almaları gereken 
elektronik tebligat adresi için 
yeni düzenlemeye gidildiğini 
açıkladı. 

1 Ocak 2019 tarihinden iti-
baren yürürlüğe giren Elekt-
ronik Tebligat Yönetmeliği 
ile PTT vasıtasıyla elektronik 
ortamda yapılacak tebligata 
ilişkin usul ve esasların düzen-
lendiğini belirten Mali Müşavir 
Abdil Erdal, e-tebligat adresle-
rinin kapıda teslim edileceğini 
kaydetti. 

Erdal, “1 Ocak 2019 tarihin-
den itibaren Anonim Şirketler, 
Limited Şirketler, Kollektif Şir-

ketler ve Komandit Şirketlere 
7201 sayılı Tebligat Kanunu 
kapsamında yapılacak tebligat-
ların elektronik ortamda ya-
pılması zorunlu hale getirildi. 
Yönetmelikte yapılan düzenle-
meye göre, kendilerine elekt-
ronik tebligat alma zorunluluğu 
getirilen şirketlerin, elektronik 
tebligat adresi almak üzere 
31 Ocak 2019 tarihine kadar 
PTT’ye başvurmaları gereki-
yordu. 

Fakat PTT tarafından yapı-
lan açıklamada Ticaret Bakan-
lığından şirketlerle ilgili olarak 
gerekli bilgilerin istendiğini ve 
gelen bilgilere göre şirketlerin 
elektronik tebligat adreslerini 
oluşturarak yine Ticaret Ba-
kanlığı ve ilgili kuruluşları va-

sıtasıyla şirketlere ulaştıracağı 
belirtildi. 

Bu doğrultuda şu an için 
şirketlerin elektronik tebligat 
adresi almak için PTT’ye baş-
vurmalarına gerek kalmamıştır. 
UETS ile birlikte Şirketlerin 3 
adet e-tebligat adresi olmakta-
dır. Bunlar Vergi e-Tebligat Sis-
temi, Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) adresi, Ulusal Elektronik 
Tebligat Sistemi (UETS) şek-
lindedir. Şirketler için son tarih 
31 Ocak 2019 tarihi gibi görül-
se de PTT İle Ticaret Bakanlığı 
arasında Mersis üzerinde oluş-
turulan bilgi paylaşımı işlemi 
geciktiğinden dolayı bu sürede 
uzama beklenilmektedir” şek-
linde konuştu.
n İHA

Başkan adayından 
Başkan’a ziyaret

Hayırsever işadamlarına
teşekkür plaketi

AK Parti Beyşehir Belediye Baş-
kan Adayı Üzeyir Yaşar, Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun’u 
makamında ziyaret etti.

18 Ocak günü Konya’da ger-
çekleştirilen tanıtım toplantısında 
AK Parti’nin Beyşehir Belediye 
Başkan adayı olarak kamuoyuna ta-
nıtılan isim olan partisinin en genç 
adaylarından Üzeyir Yaşar, yakla-
şan yerel seçimler öncesinde çalış-
malara başladı.

Yaşar, kendisine eşlik eden AK 
Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol’la birlikte makamında ziyaret 
ettiği Belediye Başkanı Murat Özal-
tun’a görev yaptığı süre içerisinde 
ilçeye yaptığı önemli hizmetlerden 
ve misafirperverliğinden dolayı te-
şekkür etti.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun da ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade ederken, 5 yıl boyunca 
Beyşehir için tarihe geçecek onlar-

ca hizmeti gerçekleştirdiklerinin 
altını çizerek, “Şimdi ise bir nöbet 
değişimi yaşanacak. Bizlerin daha 
önceki belediye başkanlarımızdan 
teslim aldığımız bayrağı inşallah 31 
Mart’tan sonra Üzeyir Yaşar karde-
şime devredeceğiz. Cumhurbaşka-
nımızın belirlediği ve işaret ettiği 
bu kutlu yolculukta Üzeyir Yaşar 
kardeşimize başarılar diliyorum. 
Bizlere görev yaptığımız bu sü-
reçte destek veren, dua eden tüm 
hemşerilerimize, dostlarımıza ve 
aileme de ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Rabbimizden hayırlısını dile-
dik, inşallah şehrimiz için de hayırlı 
olur. Tüm adaylarımıza yürekten 
başarılar diliyorum” ifadelerini kul-
landı. Belediye Başkan Adayı Yaşar, 
bir süre devam eden fikir alışverişi 
ve sohbetin ardından Belediyenin 
birimlerini de gezerek çalışanlarla 
biraraya geldi.
n HABER MERKEZİ

Yunak’ta “Adınız Sınıflarda 
Yaşasın” kampanyasına destek 
veren hayırsever iş adamları pla-
ketle ödüllendirildi. Kaymakamlık 
makamında gerçekleştirilen plaket 
törenine, İlçe Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Barbaros Topaloğlu ve 
hayırsever iş adamları katıldı.

Yunak ilçesinde 2018-2019 
eğitim öğretim yılı etkinlikleri 
kapsamında Kaymakamlık ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
başlatılan “Adınız Sınıflarda Yaşa-

sın” kampanyasına destek veren 
iş adamlarına Akbulut tarafından 
plaket verildi. Akbulut, burada 
yaptığı konuşmada, duyarlılıkların-
dan dolayı iş adamlarına teşekkür 
etti. Eğitime verilen desteğin öne-
mine değinen Akbulut , “Sosyal 
sorumluluklarının farkında olan, 
eğitim gönüllüsü iş adamlarımıza 
teşekkür ediyoruz. İş adamlarımı-
zın örnek olmasını, ilerleyen yıllar-
da bu hayırsever gönüllü eğitimci-
lerin sayının artmasını diliyorum” 
dedi.  n AA

Konya Şeker, 2018 yılında sadece patates üretimi yapan çiftçiye 75 milyon 549 bin TL ödeme yaptı. 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Seydibey ile Konya’daki patates üretimi 3 katına çıktı” dedi

Bir tesisle patates
üretimi 3’e katlandı

Konya Şeker, 2018 yılında sa-
dece patates için üreticilere top-
lamda 75 Milyon 549 Bin 288 TL 
ödedi. 25. ve 26. Dönem AK Par-
ti Karaman Milletvekili ve PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk’un 1999 yılında göreve 
gelmesi ile birlikte oluşturduğu 
sistem ile varlık nedenini üretimi 
artırmak, üreticiyi desteklemek 
olarak belirleyen Konya Şeker, 
Konya Ovasında ticari bir ürün ola-
rak görülmeyen, insanların sadece 
kendi ihtiyaçları kadar ektiği pata-
tesin sanayilik olarak üretilmesine 
öncülük etti. Konya Şeker, Seydişe-
hir ile Beyşehir’in arasına kurduğu 
Seydibey Tarım Ürünleri Entegre 
Tesisi ile patatese talep garantisi 
oluşturdu. 

2018 yılında Konya Şeker, top-
lamda üreticiden 102 bin ton pa-
tates alımı gerçekleştirdi. Patatesi 
sözleşmeli ektiren Konya Şeker, 
2018 yılında üreticiye patates için 
toplamda 75 Milyon 549 Bin 288 
TL ödeme yaptı. Konya Şeker, pa-
tates üreticisine 2018 yılı bedelle-
rinin tamamını ödedi ve 2019 yılı-
nın sözleşmeleri için de üreticilerle 
görüşmelere başladı.

Konya Şeker’in gerçekleştirdiği 
ve patatesi işlemeye yönelik sanayi 
yatırımlarının tarımsal üretime et-
kisi ise istatistiklere yansıdı. Konya 
genelinde 2008-2017 döneminde 
patates üretimi yaklaşık 3 kat arttı. 

Bilindiği gibi Konya Şeker’in 
Seydibey Tarım Ürünleri Entegre 
Tesisi 2008 yılında üretime başla-
mıştı. Üretim tesisinde daha sonra-
ki yıllarda kapasite artırımı yatırım-
ları yapan Konya Şeker, patateste 
büyük alıcı olarak pazara girerken, 
Konya’nın patates üretim merkez-
lerinden biri olmasını ve patates 
için pazar oluşmasını sağlayarak 
bölgede alımını gerçekleştirdiği 
ürünün daha fazla üretimin de ger-
çekleşmesini sağladı. 

Konya İl Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Müdürlüğü’nün verilerine 
göre: Konya Şeker’in patates alı-
mını yapmadığı 2008 yılında Kon-
ya’da patates 222 bin 075 ton üre-
tilirken, üretim 2017 yılında 567 
bin 076 tona yükseldi. Patatesteki 
üretim artışı yaklaşık 3 kat düze-
yinde olurken 2017 yılında Konya 
ülkemizdeki patates üretiminin 
yaklaşık %12’sini gerçekleştirdi. 

Kurduğu tarımsal sanayi te-
sisleriyle üretimin ve üreticinin 
yanında yer alan Konya Şeker, bir 
yandan bölge üreticilerinin ürettiği 
ürünlere alım garantisi getirirken, 
diğer yandan da bölgede üretimi 
yapılan ürünlerin piyasada oluşan 
fiyatlarının çiftçi lehine regülasyo-
nunu sağlayarak, piyasadaki bazı 
alıcıların üreticilerin çaresizliğin-
den istifade etmesinin de önüne 
geçmiş oldu.

“Konya Şeker bölgesinde ta-
rımsal üretimde sürdürülebilirli-
ğin, gıda sektöründe güvenilir gı-
danın en büyük güvencesidir. Biz 
tarımsal ürünü işlemeye yönelik 
yaptığımız yatırımlarla bir yandan 
bölge üreticisinin ekim yapabile-
ceği ürün seçeneklerini genişletip 
tarım arazilerimize iş bulurken, 
öte yandan da ürettiğimiz sağlıklı 

ve doğal ürünlerle tüketim stan-
dartlarını yukarı doğru çekiyor, 
sektörün de aynı nitelikte ürünler 
üretmesinin yolunu açıyoruz. Yani 
üreticinin şirketi işin içinde büyük 
oyuncu olarak yer alınca olan şu-
dur; hem üretici hem tüketici ka-
zanır” diyen 25. ve 26. Dönem AK 
Parti Karaman Milletvekili ve PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, Konya Şeker’in geçtiğimiz 
2018 yılında üreticiden 75 Milyon 
549 Bin 288 TL’lik patates alımı 
gerçekleştirdiğini ve üreticiden alı-
nan ürününün bedelinin tamamı-
nın ödendiğini söyledi. 

Konya Şekerin sadece patatese 
ödediği paranın bile başlı başına 
büyük bir rakam ve Türk tarımı 
için bir değer olduğunu vurgula-
yan Başkan Konuk; “ancak bundan 
daha önemlisi Konya Şeker’in pa-
tatesi işleyecek tesisleri Konya’ya 
kazandırmasından önceki üretim 
rakamları ile bugünün üretim ra-
kamları arasındaki büyük farktır. 
2008 ile kıyaslandığında patateste-
ki üretim artışı 10 yıllık zaman zar-
fında yaklaşık 3 kattır.  Biz üreticiye 
sözde değil, özde destek yapıyoruz. 
Biz üretimi destekliyoruz, üretimin 
güvencesi oluyoruz ama sadece 

üretimi desteklemekle kalmıyor, 
tüketici için de gıda pazarlarında 
ürün standartlarını yukarı çekerek 
tüm pazarın sağlıklı ve doğal ürün 
konusunda standartları yukarı çek-
mesini sağlıyoruz. Biz tarımsal üre-
tim tarafında üretimi özendirmek 
için tarımsal ürünü işleyecek bir 
sanayi tesisi kurarak ürünün önü-
ne, ürün için büyük alıcı olacak bir 
lokomotif koyuyoruz. Bu lokomotif 
yola çıkınca üretim süreci de baş-
lıyor. Bizim alımını yaptığımızdan 
veya yapacağımızdan daha çok 
üretilmeye başlanıyor ve bölge bi-
zim alımını başlattığımız ürünün 
ana üretim merkezlerinden biri 
haline geliyor, bu da daha önce az 
miktarda ürün için gelen fırsatçıla-
rın oluşturduğu düşük tonajlı tica-
retin yani çiftçinin ezildiği alıcının 
kazancını katladığı fırsat pazarının 
tasfiyesini ve gerçek anlamda bir 
pazarın oluşmasını sağlıyor. Bu 
mısırda, patateste böyle oldu, ayçi-
çeğinde aynı şey tekrarlandı. Yani 
biz lokomotifi raylara koyuyoruz, 
vagonlar o katara kendiliğinden 
ekleniyor” ifadelerini kullandı.

İşin tüketici tarafına ise iki yön-
lü etki oluşturulduğunu dile getiren 
Konuk, “Birincisi, ürün çok el de-
ğiştirmeden tüketici ile buluşuyor. 
Tüketici açısından ikinci önemli 
husus ise sağlığıdır ve işin bu yönü 
en az tarımsal üretim kadar önem-
sediğimiz bir husustur. Biz yaptığı-
mız üretimde kendi standardımızı 
belirliyoruz. Eksenimiz, sağlıklı ve 
doğal ürün. Mesela ürünlerimizde 
pancar şekeri kullanıyoruz. Daha 
maliyetli mi? Evet. Daha sağlıklı 
mı? Evet. Biz ısrar edince tüketici, 
pazardaki herkesi bizimle kıyaslı-
yor ve dolayısıyla da herkesi bizim 
standardımızda üretmeye zorluyor. 
Bu her ürün gurubu için geçerlidir 
ve bunun kazananı tüketicidir, mil-
letimizdir, çocuklarımızdır, gelece-
ğimizdir” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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Av tüfeği üretim merkezinde TOKİ sevinci

Konya’nın av tüfeği üretiminde 
söz sahibi ve dünyaca ünlü yerleşim 
merkezi olan Beyşehir’e bağlı Huğlu 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 
TOKİ konutları, dualar eşliğinde kur-
banın da kesildiği yapılan bir anah-
tar teslim töreni ile hak sahiplerine 
teslim edildi.Beyşehir Belediyesi 
öncülüğünde TOKİ İdaresi Başkan-
lığı tarafından Huğlu Mahallesi’nde 
hayata geçirilen toplu konut projesi 
yörede yaşayıp ev hayali kuran 99 
aileyi evsahibi yaptı. Düzenlenen 
törende konutlarının anahtarlarına 
kavuşan ve yeni evlerine taşınmaya 
hazırlanan aileler büyük bir mutluluk 
yaşıyor. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
ilçenin av tüfeği üretim merkezle-
rinden Huğlu Mahallesi’nde yaşayan 
mahalle sakinlerinden gelen talep 
üzerine Beyşehir Belediyesi’nin giri-
şimleri sonucu bir süre önce yerle-
şimde TOKİ Başkanlığı bünyesinde 
toplu konut projesinin hayata geçi-
rilmesi için çalışmalara başlandığını 
hatırlattı.

Bu çerçevede Huğlu’da 99 ko-
nutun inşa edilmesine başlandığını 
vurgulayan Özaltun, ihale süreci 
sonrasında işi üstlenen firma tara-
fından konutların bitirilmesiyle hak 
sahibi ailelerin de bir süre önce çe-
kilen kura sonucu oturacakları yeni 
dairelerinin belirlendiğini, yeni yıl 
itibariyle ise anahtar teslimlerinin 
yapıldığını söyledi.

Özaltun, Beyşehir’e bağlı bir dış 
mahallede yaptıkları girişim sonucu 
ilk kez TOKİ Başkanlığı tarafından 
böylesine büyük bir toplu konut pro-
jesi üretildiğini, gelen yoğun talepler 
üzerine benzer projelerin diğer dış 
mahallelerde de devreye konulabil-
mesi için gerekli adımları attıklarını 

belirterek, “Huğlu Mahallemizde 
110 metrekarelik alana sahip 18 
adet 3+1, 75 metrekarelik ise 2+1 
olmak üzere toplamda 99 konut inşa 
edildi. Huğlu Mahallesi sakinlerimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. Darısı 
inşallah diğer dış mahallelerimi-
ze…”dedi.

SOĞUK İKLİM YAPISINA UYGUN 
KONUTLAR İNŞA EDİLDİ

Huğlu Mahallesi Muhtarı Meh-
met Harman ise, yerleşim merke-
zinde toplu konuta yönelik taleple-
rin yoğunlaşması üzerine Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun’la 
birlikte 4 yıl önce TOKİ Başkanlığı’na 
müracaat ettiklerini vurgulayarak, 
“Girişimlerimiz netice verdi ve pro-
je kapsamında üretilecek konutların 
yapımına başlanması için 2016 yılı 
Kasım ayında ihale sürecine çıkıldı. 
2019 yılı başları itibariyle ise hak sa-
hiplerine anahtar teslimlerini yaptık. 
Burada, kapıcı dairesi ile birlikte 100 
konutumuz var. Konut sahibi olanla-

rın tamamı da gerçekten bir konuta 
ihtiyacı oluşan kişilerden oluşuyor. 
Ve özellikle yüzde 80’i genç kesim 
diyebileceğimiz yeni evli aileler. 
Yani, ilk kez evsahibi olan aileler. 
Bazı ailelerimiz var ki, konutunda 
ilk defa kaloriferi, asansörü görecek. 
O yüzden, anahtar teslim töreninde 
çok duygusal anlar yaşandı. Burada 
daireler, Huğlumuz dağlık bir alan-
da olduğu ve yüksek rakıma sahip 
bir alanda kurulu olduğu için soğuk 
iklim şartlarına göre hem iç, hem 
de dış cephe yalıtımı ile inşa edildi. 
Bu nedenle, en üst seviye bir yalıtım 
sistemi uygulandı. Malzemede hiç-
bir teferruattan kaçınılmadan, gayet 
güzel, kaliteli evler yapıldı. Artık ta-
şınma işlemleri başlayacak. Şu anda 
hava şartlarından dolayı sadece yeni 
evlerde taşınma öncesi bir hazırlık 
söz konusu. İlk başlarda, ‘buraya 
TOKİ yapılmaz’ deniliyordu. Ama, 
çok şükür ki istedikten sonra, bazıla-
rının da duaları ve devlet büyükleri-

mizin destekleri ile bu hizmeti Huğlu 
Mahallemize kazandırdık. İnşallah 
mahalle sakinlerimiz sıcak yuvaları-
na taşınma işlemlerinin de tamam-
lanmasının ardından önümüzdeki 
günlerden itibaren kavuşmuş ola-
cak. Mahallemizde hayata geçirilen 
bu proje sebebiyle belediye başka-
nımıza, milletvekillerimize ve bu ko-
nutların yöremize kazandırılmasında 
bizlere büyük güç veren Huğlu hal-
kımıza çok teşekkür ediyorum. De-
mek ki, istenildikten sonra her şey 
oluyor, bunu da vatandaşlarımızın 
sayesinde görmüş olduk” dedi.

TOKİ konutu hak sahiplerin-
den Özgür Yücel, yeni dairelerinin 
anahtarlarına kavuşmanın sevinç ve 
heyecanını tüm aileler gibi kendileri-
nin de yaşadığını dile getirerek, “1.5 
yıllık evliyim. İki aylık oğlum var. Av 
tüfeği sektöründe çalışıyorum. Huğ-
lu halkı olarak yerleşim merkezinde 
konut sıkıntısı yaşıyorduk. Bu sorun, 
bu projeyle birlikte çözüme kavuştu. 
İki yıldır bekledik, çok emek harcan-
dı ama değdi. Kirada oturuyorduk, 
tabi soba ile ısınmaya çalışıyorduk. 
Şimdi TOKİ sayesinde ev sahibi ol-
duk ve mutluyuz, sıcak bir yuvaya 
kavuştuk. Burada bu kadar iş imkanı 
olmasına rağmen dışarıya göç veri-
yorduk. Bu gibi sorunların önüne ge-
çilmiş oldu. Emeği geçen herkesten 
Allah razı olsun” dedi.

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

Beyşehirli sporcular 
ilçenin gururu oldu

Beyşehirli sporcular, katıldık-
ları şampiyonalarda elde ettiği 
derecelerle ilçenin gururu oldu. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, yaptığı açıklamada, An-
talya’da yapılan Türkiye Açık Kick 
Boks Turnuvası ile Konya’da sona 
eren Gençler Türkiye Tekvando 
Şampiyonası’nda dereceye giren 
Beyşehirli sporcuları kutladı.

Özaltun, 14-20 Ocak 2019 ta-
rihleri arasında Antalya’da yapılan 
ve milli takım seçme kriterlerinden 
olan Türkiye Açık Kick Boks Tur-
nuvası’nda Beyşehirli sporcular Ze-
liha Çavuşoğlu, Kader Kaya, Ayşe 
Kocaer’in kilolarında birinci, Ceren 
Tombalak’ın ise 3’üncülük dere-
cesi elde ettiğini, bu isimlerden 
Zeliha Çavuşoğlu’nun 50 kiloda 

şampiyon olarak milli takım kapı-
sını aralama başarısını gösterdiğini 
vurgulayarak, “Turnuvada Beyşe-
hirli sporcularımız değişik katego-
rilerde 5 birincilik, 2 de üçüncülük 
derecesi elde ederek Konyamız ve 
bölgemiz adına önemli bir başarı-
ya imza atmıştır. Konya’da yapılan 
ve 6 gün süren Gençler Türkiye 
Tekvando Şampiyonası’nda ise 68 
kiloda Beyşehirli milli sporcumuz 
İrem Baysal ikincilik derecesi elde 
ederek büyük bir başarı örneği gös-
termiş, ilçemizin gururu olmuştur. 
Baysal bu başarısı ile Turkish Open 
Şampiyonası’na girme hakkını ka-
zandı. Şampiyonalarda derece elde 
eden Beyşehirli tüm sporcularımızı 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum” dedi.

Beyşehir’e yeni Emniyet 
Müdürlüğü binası yapılıyor

Beyşehir ilçesine, yeni Emni-
yet Müdürlüğü hizmet binası inşa 
ediliyor. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
Selçuklu mimarisi tarzında yapıla-
cak yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü 
hizmet binasının başlayan inşaat 
çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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

si öngörülüyor. İnşallah Emniyet 
hizmet binamızın yakın zamanda 
bitirilmesinin ardından teşkilat 
mensuplarımız da daha rahat ve 
konforlu bir ortamda ilçemize asa-
yiş ve diğer hizmetlerini gerçek-
leştirmeye başlayacak. İlçemize 
ve Emniyet teşkilatımıza hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. Özaltun, 
dönemlerinde Beyşehir’de birçok 
kamu yatırımının da hizmete gir-
diğini vurgulayarak, ilçenin sadece 
Belediye yatırımları değil, devlet 
yatırımları yönünden de altın bir 
dönemi yaşadığını vurgulayarak, 
“İlçemiz AK Parti iktidarları döne-
minde sürekli gelişen, büyüyen ve 
değişen bir trend yakaladı. Yeni 
yatırımların ve projelerin hayata 
geçirilmesiyle beraber ilçemiz hak 
ettiği, özlem duyduğu noktalara 
inşallah gelmeye başladı. Beyşehir 
günümüzde çok çabuk kabuk de-
ğiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediyesi, yoksul vatandaşlara gıdadan giyime, ev eşyasından yakacak yardımına ve sağlık hizmetine kadar 
birçok alanda sosyal hizmet veriyor.Bu hizmetler yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor

Yoksulların umudu oldu
Beyşehir Belediye Başkanı Mu-

rat Özaltun, Beyşehir’de yaşayan 
yardıma muhtaç vatandaşların yüz-
lerinin son yıllarda Belediye olarak 
uyguladıkları çeşitli sosyal politikalar 
ile güldüğünü söyledi.

Beyşehir Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı’nın yanısıra, ihtiyaç sahibi ailele-
re yardım amaçlı bazı sivil toplum 
kuruluşlarının ilçe genelinde yü-
rüttüğü çalışmalara dönemlerinde 
Beyşehir Belediyesi olarak da önemli 
destekler verdiklerini belirten Baş-
kan Özaltun, son olarak ilçeye bağlı 
dış mahallelerden Karaali’de özürlü 
bir çocuğu ile birlikte yaşayan ancak 
oturulamayacak durumda olan ker-
piç yuvasında tuvalet ve banyosu, 
içme suyu ve kanalizasyon tesisatı 
olmadığı için zorluklar yaşayan yaş-
lı bir kadına yardım eli uzattıklarını 

söyledi.
Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü ekiplerinin yaşlı ka-
dının evinin içerisine tuvalet 
ve banyo inşa etmek, kana-
lizasyon ve içme suyu bağ-
lantı tesisatı kurmanın ya-
nısıra evini komple bakım 
ve onarımdan geçirmek 
için çalışma başlattığı-

nı vurgulayan Özaltun, evin daha 
yaşanabilir bir konuma gelebilmesi 
için ekiplerinin hüküm süren ağır kış 
koşullarına rağmen var güçleriyle 
mesai yürüttüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Belediye olarak maddi durumu zayıf, 
ihtiyaç sahibi olup benzer şartlarda 
olan yapılarda ikamet eden özellikle 
özürlü, maddi imkansızlıklar yaşa-

yan içler acısı ortamda yaşam sür-
meye çalışan yaşlı insanlara bugüne 
kadar sahip çıktıklarını, her türlü ih-
tiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını 
belirtirken, şunları kaydetti: “Bu tür 
zor durumda kalan vatandaşlarımızı 
gerek mahallesinde yaşayan komşu-
ları, gerekse mahalle muhtarlarımız 
bize haber veriyor ve yardım tale-
binde bulunuyor. Bu talepler üzerine 

harekete geçen ilgili birimlerimiz, bu 
insanların adreslerine giderek bir ön 
inceleme gerçekleştiriyor. Eğer, ger-
çekten durumları anlatıldığı gibi ise 
hemen sorunların çözümü nokta-
sında bu insanlarımıza yardım elini 
uzatıyoruz. Genelde ne gibi işler mi 
yapıyoruz, yağışlı havalarda akıntısı 
olan yapıların çatı tamiratları, kapı 
ve pencere onarımları, evlerin ba-

dana boya yapılıp, ihtiyaç gereken 
bakım ve onarımdan geçirilmesi, 
yapılan eklentilerle tuvalet ve banyo 
eksikliklerinin giderilmesi, muhtaç 
ailelere yakacak ve giyim yardımın-
da bulunulması, evinde hiçbir eşyası 
yoksa bunların temin edilmesi vb. 
gibi pekçok yardım çalışmalarını 
yapıyoruz. Belediye olarak nakit yar-
dımlardan ziyade, bu tür sosyal yar-
dımları yapmaya özen gösteriyoruz. 
Bu konuda, Beyşehir Kaymakamlığı-
mızla ve yardım amaçlı sivil toplum 
kuruluşlarımızla da el birliği içerisin-
de hareket ederek zaman zaman or-
tak çalışmalar da sergiliyoruz. Bu ça-
lışmaları yürütürken tek hedefimiz; 
insan onurunu zedelemeden bu yar-
dımları yapabilmek. Buna çok dikkat 
ediyor, gerekli özeni gösteriyoruz. 
Maddi imkansızlıklar içerisinde ol-
masından dolayı zorluklar yaşayan, 
özellikle özürlü, yaşlı insanlarımızın 
yaşam sürdüğü ikametlerinde daha 
onurlu bir yaşam sürmesi için eli-
mizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
Zaten Belediye olarak, evde bakım 
hizmetleri birimimiz de bu konuda 
yürüttüğümüz sosyal çalışmalara 
her türlü desteği veriyor. Sosyal yar-
dım konularında örnek çalışmalar 
sergiliyor.”Murat Özaltun
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Karaman’da sokak köpekle-
rinin saldırısına uğrayan yaşlı 
adamı vatandaşlar kurtardı. Olay, 
geçtiğimiz Cuma günü merkeze 
bağlı Mesudiye köyünde yaşan-
dı. Alınan bilgiye göre, akşam 
saatlerinde evinin yakınındaki 
çöp bidonuna çöp atmaya giden 
75 yaşındaki Salih İnce’ye sokak 
köpekleri saldırdı. Saldırıya uğ-
rayan yaşlı adamı Karaman’dan 
dönmekte olan köylüler fark ede-
rek köpeklerden kurtardı. Yaşlı 
adam, üç köpeğin saldırısından 
kurtulabilmek için kaçtığı esnada 
yere düşerek ellerinden yaralandı. 
Vatandaşlar tarafından Karaman 
Devlet Hastanesine götürülen 
yaşlı adam, tedavisi tamamlana-
rak taburcu edildi. 

‘O KÖPEKLER BABAMI 
PARÇALAYABİLİRDİ’

Salih İnce’nin oğlu Mehmet 
İnce, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Herkes kö-
peğine sahip çıksın. İlla birilerinin 

canının yanması ya da ölmesi mi 
lazım. Besliyorsanız köpeklerinizi 
sağa sola zarar vermeyecek şekil-
de besleyin. Babam 75 yaşında, 

Mesudiye köyünde üç köpeğin 
saldırması sonucu yaralandı. Eğer 
o an yoldan geçen köylülerimiz ol-
masaydı köpekler babamı parça-

layıp daha kötü sonuçlara neden 
olabilirdi. İnşallah babam biran 
önce iyi olur ve sağlığına kavu-
şur” dedi.  n İHA

Otomobille elektrikli 
bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan 
otomobil takla attı: 4 yaralı

Karaman’da otomobil ile 
elektrikli bisikletin çarpışması 
sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, 
akşam saatlerinde İmaret Ma-
hallesi Mehmetbey Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, Ramazan Y. yö-

netimindeki 42 ESV 53 plakalı 
otomobil ile Fatih D.’nin (21) 
kullandığı elektrikli bisiklet çar-
pıştı. Kazada bisikletin sürücüsü 
ile arkasında bulunan Fatih Ö. 
(13) ve Süleyman D. (13) yola 
savrularak yaralandı. Ambu-

lansla kaldırıldıkları Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi al-
tına alınan yaralıların sağlık du-
rumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

Kulu’da direksiyon hakimi-
yeti kaybolan otomobil takla 
attı. Kazada 4 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 22.00 sıralarında 
Ömeranlı Mahallesi yakınla-
rında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya’dan Kulu 
istikametine seyir halinde olan 

A.Ç. (62) idaresindeki 06 BDD 
305 plakalı otomobil, sürücü-
nün yol ortasında bulunan las-
tik parçalarına çarpmamak için 
direksiyonu çevirmesiyle kont-
rolden çıkarak tarlaya takla attı. 
Kazada, otomobil sürücüsü ile 
G.Ç. (54), R.T. ve G.Ç. (50) ya-

ralandı. Kaza ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar ambulans-
larla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

Konya’dan aldığı minibüsü 
memleketi Çorum’a götüren kişi, 
aracın gizli bölmesinde bulduğu 4 
çeyrek altın, 2 pasaport ve banka 
hesap cüzdanını sahibine teslim 
edilmek üzere kargo ile galericiye 
gönderdi.

Konya’da galericilik yapan Meh-
met Çenesiz, Karaman’da yaşayan 
Selçuk Can’dan bir minibüs satın 
aldı. Gerekli işlemler tamamlan-
dıktan sonra satılığa çıkartılan mi-
nibüse, Çorum’da yaşayan Osman 
Kürkçüoğlu talip oldu. Ailesiyle bir-
likte Konya’ya gelen Kürkçüoğlu, 
minibüsü satın alarak memleketi-
ne döndü. Osman Kürkçüoğlu Ço-
rum’daki evine ulaştığında, araçta 
gizli bir bölme olduğunu fark etti.

Açılan bölmenin içinden 4 çey-
rek altın, 2 pasaport, banka hesap 
cüzdanı ve evrakların bulunduğu 
bir çanta çıktı. Kürkçüoğlu, çantayı 

kargo ile aracı satın aldığı galerici 
Mehmet Çenesiz’e gönderdi.

Çenesiz, maddi açıdan çok fazla 
bir değeri olmasa da Osman Kürk-

çüoğlu’nun davranışının örnek 
alınması gerektiğine dikkat çekti. 
Çenesiz, “Osman kardeşimizi bu 
örnek davranışından dolayı tebrik 

ediyoruz. Çantayı bize kargo ile 
gönderdi. Biz de aracı aldığımız Sel-
çuk Can ile görüştük ve ona gönde-
receğiz.” dedi. n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Çorum’da yaşayan bir kişi, Konya’da bir galeriden aldığı minibüste bulduğu 4 çeyrek 
altın, 2 pasaport ve banka hesap cüzdanını, sahibine ulaştırması için galericiye iade etti

Yeni aldığı araçtaki
altınları iade etti

Yasa dışı avlanan 6
kişiye 6 bin lira ceza

Konya’da 5 yıl süreyle
petrol aranabilecek

Konya’da yasa dışı kara av-
cılığının önüne geçmeye yönelik 
denetim ve kontroller sürüyor. 
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar 8. Bölge Konya 
Şubesi Müdürlüğü ekipleri tara-
fından yasa dışı kara avcılığının 
önüne geçilmesi amacıyla yürütü-

len denetim ve kontrollerde 6 kişi 
hakkında işlem yapıldı. Denetim-
lerde yasa dışı avlandığı iddiasıyla 
6 kişi hakkında toplam 6 bin 300 
lira idari para cezası uygulanırken, 
7 adet takozsuz av tüfeğine ise el 
konuldu.
n AA

Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına (TPAO) 7 ilde kara ve 
deniz sahalarını kapsayacak şekil-
de 7 petrol arama ruhsatı verildi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğünün petrol hakkında 
müteallik kararları, Resmi Ga-

zete’de yayımlandı. Buna göre, 
TPAO’ya Konya, Niğde, Siirt, 
Bitlis, Batman, Edirne ve Tekir-
dağ’daki kara sahaları için toplam 
7 petrol arama ruhsatı tahsis edil-
di. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl sü-
reyle geçerli olacak.
n AA

Köpeklerin saldırısına uğradı, köylüler kurtardı
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Mevlana en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu
Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğına bağlı müze ve ören yer-
lerini ziyaret edenlerin sayısı, 
2018’de 28 milyon 144 bin 
670 kişiye ulaştı. En çok ziya-
ret edilen müze, 2 milyon 980 
bin 450 kişiyle Topkapı Sarayı 
Müzesi oldu.

Bakanlıktan edinilen bilgi-
lere göre, 2018’de Bakanlığa 
bağlı müze ve ören yerleri zi-
yaretçi akınına uğradı. 

Müze ve ören yerlerini zi-
yaret edenlerin sayısı, 2017’de 
20 milyon 509 bin 746 iken, 
2018’de 28 milyon 144 bin 
670 kişiye ulaştı. 2018’de en 
çok ziyaret edilen müze, 2 mil-
yon 980 bin 450 kişiyle Topka-
pı Sarayı Müzesi oldu.

AYASOFYA EN ÇOK ZİYARET 
EDİLEN İKİNCİ MÜZE

Verilere göre, İstanbul’da-
ki Ayasofya Müzesi, 2 milyon 
890 bin 873 kişi ile en çok zi-
yaretçiyi ağırlayan ikinci müze 
olarak kayıtlara geçti. 2018’de 
Konya Mevlana Müzesini 2 
milyon 817 bin 386 kişi ziyaret 
etti. Mevlana Müzesi, en çok 
ziyaret edilen üçüncü müze 
oldu.

Dünyanın sayılı doğal alan-
larından biri olan ve traverten-
leriyle ünlü Pamukkale Ören 
Yeri de en çok ziyaret edilen 
dördüncü alan olarak Bakanlı-
ğın listesine girdi. Pamukkale, 
bir yılda toplam 2 milyon 172 
bin 740 kişiyi ağırladı. 

NEVŞEHİR VE ÇEVRESİ EN 
ÇOK ZİYARET EDİLENLER 

SIRALAMASINDA
Öte yandan en çok ziyaret 

edilen alanlar arasında beşinci 
sıraya yerleşen İzmir’deki Efes 
Ören Yeri’ne 1 milyon 543 bin 
690 kişi ziyarette bulundu. 
Nevşehir ve çevresinde birbi-
rinden önemli tarihi değerler 
ile doğal güzelliklerin bulun-
duğu alanlar, en çok ziyaret 
edilen ilk 10 alan içerisinde 
yer aldı. 

Efes Ören yerini sırasıyla 
Nevşehir Göreme Örenyeri (1 
milyon 104 bin 217 ziyaretçi), 
Çanakkale Troia Örenyeri (531 
bin 530 ziyaretçi), Nevşehir 
Kaymaklı Yeraltı Şehri (529 
bin 904 ziyaretçi), Aksaray Ih-
lara Vadisi Örenyeri (491 bin 
784 ziyaretçi), Nevşehir Ha-
cıbektaş Müzesi (443 bin 160 
ziyaretçi) takip etti.
n AA

Özel Türmak’ta tatil
kampla verimli geçiyor

Başkan Akkaya’dan 
çocuklara tatil hediyesi

Özel Türmak Okulları Anado-
lu Lisesi ve Ortaokul öğrencilerine 
Kamp Programı gerçekleştiriyor. 
Özel Türmak Okulları Genel Mü-
dürü İlhan Yılmaz, “2018-2019 
Eğitim Öğretim yılının birinci dö-
neminin son bulmasıyla Özel Tür-
mak Anadolu Lisesi ve Ortaokulu 
öğrencilerine yönelik kamp prog-
ramı gerçekleştiriyoruz. Anadolu 
Lisesi öğrencilerimize YYÇP (Yarı 
Yıl Çalışma Programı) adı altında 
gerçekleştirilen ve 36 saat konu 
tekrarı ve soru çözümü, olarak 
planlanan programımız öğrencile-
rimizin soğuk havaya rağmen yo-
ğun katılımları ile gerçekleştirildi.  
12.Sınıf öğrencilerimiz ise konu 
tekrarı ve soru çözümü ile üniver-
site sınavı öncesinde eksiklerini 
tamamlama fırsatı buldular. Ayrı-
ca Ortaokul 5 ve 6. Sınıf öğrenci-

lerimize de Kitap Okuma Kampı, 
8.sınıf öğrencilerimize de LGS 
Kış Kampı programı gerçekleşti-
riyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Kitap 
Okuma Kampının amacı; öğren-
cilerimize kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmak ve toplum içerisinde 
kendi ifade etme yeterliliği ka-
zandırmaktır. LGS kampıyla da 
öğrencilerimiz sınav sürecinde  
motivasyonlarını en üst seviye-
ye taşımaktır” dedi. Düzenlenen 
kamp programının oldukça fay-
dalı bir şekilde geçtiğini belirten 
Yılmaz, “Öğrencilerimiz program 
boyunca hem öğrendiler hem de 
eğlendiler. Katkılarından dolayı 
öğretmenlerimize katılımlarından 
dolayı ise öğrencilerimize teşek-
kürlerimi sunarım” diyerek sözle-
rini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Konya’da görünümü nazar boncuğuna benzediği için “dünyanın nazar boncuğu” diye anılan ve son yıllarda 
özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, ocak ayında etkili olan kar yağışı ile yeniden eski güzelliğine kavuştu

Dünyanın nazar 
boncuğuna can geldi

Karapınar’da görünümü nazar 
boncuğuna benzediği için “dünya-
nın nazar boncuğu” diye anılan ve 
son dönemlerde özellikle yaz ay-
larında kuruyan Meke Gölü, ocak 
ayı boyunca süren yoğun yağışlar 
dolayısıyla eski görünümüne ka-
vuştu. 

Yer altı suyunun kontrolsüz 
kullanımı ve son yıllarda yeter-
siz yağış nedeniyle kuruyan göle, 
geçen yılın aynı dönemine oranla 
yaklaşık yüzde 50 artarak yağan 
kar ve yağmur can suyu oldu. Ka-
rapınar ilçe merkezinin 8 kilometre 
güneydoğusunda yer alan, geçmiş-
te çevresi sularla kaplı gölde, yakın 
zamana kadar su yerine yüksekliği 
10 santimetreden fazla bir tuz biri-
kintisi kalmıştı.

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üye-
si ve Konya Jeoloji Mühendisleri 
Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah 
Arık, göle “Meke Maarı” da denil-
diğini belirterek, iki evreli volkanik 
faaliyet sonucu oluştuğunu söyledi.

Volkanizmanın ilk gerçekleştir-
diği patlamanın ardından bölgede 
bir krater oluştuğunu anlatan Arık, 

“Sonraki süreçte içinde yeniden 
patlama olduğu için son krater-
le ilk krater arasında su birikintisi 
meydana gelmiş. Dolayısıyla nazar 
boncuğu görüntüsü almış bir gö-
lümüz Meke. Yakın zamana kadar 
gerçekten bir nazar boncuğu gö-
rüntüsü sunuyordu. İç içe 2 koni ve 
çevresindeki sularla oldukça güzel 
manzara uzun yıllar sürdü. Ancak 
son yıllarda hem kuraklık hem de 
artan yer altı suyu kullanımı nede-
niyle göldeki su kurudu.” ifadeleri-
ni kullandı.

Son günlerde özellikle ocak 
ayında yaşanan yağışın hem bölge 
hem de Meke Gölü için ümit verici 
olduğunu ifade eden Arık, şöyle ko-
nuştu: “Şu anda, kış mevsiminde 
keyifle izliyoruz Meke’deki manza-
rayı. Kış yağışlarıyla özellikle aralık 
ve ocak ayındaki yağışlarla birlikte, 
gölde her zaman görmeye alışık ol-
duğumuz değil ama ümit verici su 
birikmesi meydana geldi. Umarım 
bu şekilde devam eder. Yağışlar 
böyle devam ederse biraz da yer 
altı suyunu kontrol edebilirsek bu 
manzarayı uzun süre görme şan-
sımız olacak. Tabii sadece biz değil 

burayı gezmeye gelen ziyaretçileri-
miz, turistler de bundan keyif ala-
caktır.”
‘ORMAN PROJELERİ ÜMİT VERİCİ’

Arık, son dönemde, geçen yılın 
aynı dönemine oranla bölgede yak-
laşık yüzde 50 yağış artışı yaşan-
dığına işaret ederek, “Veriler ümit 
verici. Ancak bunun böyle devam 
edebilmesi için temennilerde bu-
lunmamız gerekiyor. Son yıl artmış 
olması ümit verici ama sonuçta 
iklimsel olaylar bunlar. Bölgede 
yağışları uzun süre yağdırabilecek 
olan yeşil örtünün geliştirilmesi 
buna katkı sağlayabilir. Son yıllar-
da artan orman projelerinin de bu 
anlamda ümit verici olduğunu söy-
leyebiliriz.” değerlendirmesinde 
bulundu.  Gölün kurumaması için 
yer altı sularının kontrollü kullanıl-
ması gerektiğine de değinen Arık, 
şöyle devam etti: “Yer altı suyu-
nun kontrolsüz kullanımı bölgede 
oldukça yoğun. Bu durum sadece 
Karapınar bölgesi için değil tüm 
Konya Kapalı Havzası için geçerli. 
Ayrıca tarımsal üretim politikaları 
da buna neden olan faktörlerden 
birisi. Bölgede çok su tüketen bit-

kilerin üretimi var. Bu nedenle de 
yoğun bir kaçak kuyu varlığı söz 
konusu. Vatandaşın mevcut du-
rumda kendi harcamalarını, gider-
lerini karşılaması için mecburen 
tarımsal üretim yapması lazım. 
Ancak havza bazında çok su tüke-
ten mısır, şeker pancarı, yemlik bit-
kileri gibi bitkilerden ziyade kuru 
tarımın özendirilmesi, vatandaşın 
bu konuda teşvik edilmesi sorunu 
çözmek için faydalı olacaktır.”

Havzada 100 bin civarında ka-
çak kuyunun varlığından söz edil-
diğine dikkati çeken Arık, “Bun-
ların ne kadar su tükettikleri tam 
olarak bilinmiyor ama bildiğimiz 
bir şey var ki yer altı suyu her yıl 
birkaç metre düşüyor. Dolayısıyla 
su düşüyorsa sonsuz değil, bir gün 
biteceğini öngörüyoruz. O yüzden 
biraz daha uzun vadeli kullanalım, 
tarımsal üretime devam edelim di-
yorsak daha verimli sulama teknik-
leri, daha az tüketen bitkilere yö-
nelmemiz, bununla ilgili tarımsal 
politikalar üretmemiz gerekiyor.” 
dedi.
n AA

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, 2018-2019 eğitim 
öğretim yılının sona ermesi ve 
öğrencilerin yarıyıl tatiline girme-
si dolayısıyla, başarılı öğrencilere 
Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam 
Merkezi’nden yararlanma hediye-
si verdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada, 
ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul 
ve liselerde takdirname alan ba-
şarılı öğrencilere tatil armağanı 
olarak Akşehir Belediyesi Sağlıklı 
Yaşam Merkezi’nden yararlanma 
imkanı getirdiklerini söyledi.

Yarıyıl tatilinin öğrenciler için 
eğlenceli ve dinlendirici geçme-
sini istediklerini belirten Akkaya, 
“Bugün 70 kişilik bir öğrenci gru-
bu bu hediyemizden yararlanmak 
üzere kayıt yaptırdı. Grup grup, 
seanslar halinde çocuklarımı-
zı belediyemizin havuzlarından 
yararlandıracağız. Yüzme bilen 
çocuklarımız burada inşallah yüz-
melerini daha da geliştirir, bilme-
yenler için de Merkezimiz yüzme 

öğrenme noktasında bir katkı 
sağlar diye düşünüyorum. Tüm 
çocuklarımıza tatillerini en iyi şe-
kilde dinlenerek, değerlendirerek 
kitap okuyarak geçirmeleri tavsi-
yesinde bulunuyorum.” ifadeleri-
ni kullandı.

Akşehir’de bu dönem 5 bin 
20 öğrencinin takdirname aldığını 
dile getiren Akkaya, “Geçtiğimiz 
yıllarda takdirname ve teşekkür 
belgeleri alan öğrencilerimize 
sinemadan yararlanma imkanı 
sağlamıştık. Bu yıl farklılık olması 
amacıyla Akşehir Belediyesi Sağ-
lıklı Yaşam Merkezi’mizden ya-
rarlanma imkanı sunalım istedik. 
Takdirname alan her öğrencimi-
zin gelip burada kayıt yaptırarak 
bu havuzlardan yararlanma imka-
nı olacak” dedi.

Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden 
yararlanmak isteyen öğrencilerin 
812 20 22 irtibat numarasından 
veya aksehirsehribeyza4242@
gmail.com e-posta adresinden 
randevu almaları gerekiyor. n AA
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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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13 Kalem Kırtasiye,Temizlik,Giyecek Malzemesi Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/24184
1-İdarenin
a) Adresi : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322215536-2354500 - 3322215552
c) Elektronik Posta Adresi : konyadhs20.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Kırtasiye,Temizlik,Giyecek Malzemesi
   Alım İhalesi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Konya Numune Hastanesi Ambar Deposuna Teslim
   Edilecektir
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra Ambar Deponun sipariş
   ettiği malzemeler peyderpey olarak 10 (on) gün içinde
   teslim edilecektir. Siparişler fax ve/veya iadeli posta
   yoluyla yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22
b) Tarihi ve saati : 11.02.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif Edilen Malzemelerin numuneleri veya katalogları, ihale listesinin kaçıncı kalemine ait 
olduğu, isim ve sıra nosu açıkça belirtilerek, ihale saatine kadar hastanemizin ambar deposuna 
teslim edilecektir. Numune veya Katalog getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme 
dışı bırakılacaktır. Numune yerine ihale dosyasında katalog sunanlar Katalog üzerinde 
değerlendirilemeyen ürünler için hastanemiz ambar deposu tarafından numune istenecektir. 
Faks ile  bildirime müteakip 3(üç) iş günü içinde  numunesi teslim edilmeyen kalemlere ait 
teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Numune 
Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Komisyon 
Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13 KALEM KIRTASİYE,TEMİZLİK,GİYECEK 
MALZEMESİ ALIM İHALESİ

KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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Radyo ve Televizyon Üst Kuru-
lu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, 
ailesinin sağlık sorunları nedeniyle 
görevinden istifa etti.RTÜK yetkilile-
rinden alınan bilgiye göre, Yerlikaya, 
annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası 
hastanede yoğun bakım ünitesin-
de yaşamını sürdürmesi ve sağlık 
sorunları olan babasının rahatsızlı-
ğının artması sebebiyle 25 Kasım 
2015’ten beri yürüttüğü başkanlık 
görevinden ayrıldı. “En yaşlı RTÜK 
üyesi” sıfatıyla Arif Fırtına’nın baş-
kanlığında yarın yapılacak haftalık 
Üst Kurul toplantısının birinci gün-
demi, başkanlık seçimi olacak. Kurul 
üyeleri kendi aralarından başkan ve 
başkanvekili seçecek. Yerlikaya’nın 
RTÜK üyeliği ise devam edecek. 

İLHAN YERLİKAYA KİMDİR?
1960 yılında Konya’da doğan 

İlhan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-
lümünde lisans (1985), Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Tarih Bölümünde 
yüksek lisans (1987) öğrenimi aldı. 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölü-
münde doktora (1991) ve İletişim 
Bilimleri Genel Gazetecilik alanında 
doçentlik (1997) unvanını aldı.Baş-
bakanlık Osmanlı Arşivinde Uzman 

Yardımcısı (1987-1993), Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümünde Yrd. Doç. Dr. 
(1993-1994), Kırıkkale Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde 
Doçent (1997-2002), Erciyes Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Gaze-
tecilik Bölümünde Profesör (2002-
2005) olarak görev yaptı. Kırıkkale 
Üniversitesinde İktisadi İdari Bilim-
ler Fakültesinde Dekan Yardımcı-
lığı (2001-2001), aynı üniversitede 
Senato Üyeliği (1997-2001), Erciyes 
Üniversitesinde (2002-2005) Se-
nato Üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde 

ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fa-
kültesinde Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Televizyonunun kuruculuğu 
ve TV Yayın Kurulu Üyeliği (2002-
2005) ile Erciyes Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Kurucu Dekanlığı 
(2002-2005) görevlerinde bulundu. 
13 Temmuz 2005 tarihinde TBMM 
tarafından RTÜK üyeliğine seçilen 
Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, 2009-2011 
yılları arasında RTÜK Başkan Vekilli-
ği görevini yürüttü. 24. Dönem Par-
lamento’da Konya Milletvekili olarak 
görev yaptı.  Yerlikaya, evli ve beş 
çocuk babasıdır.  n AA

RTÜK Başkanı Yerlikaya istifa etti

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca’yı makamında ağırladı. Hançer-
li, Kılca’nın tecrübelerini Karatay’a aktararak, Karatay’ın gelişimini daha ileri seviyeye taşıyacağına inandığını dile getirdi

Hançerli, Kılca’yı ağırladı
AK Parti Karatay Belediye Baş-

kanı Adayı Hasan Kılca ve AK Parti 
Karatay İlçe Teşkilatı Başkanı Meh-
met Genç, Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli’yi makamında 
ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Hançerli, AK Kadrolar olarak 
2004 yılından bu yana Karatay Bele-
diyesinde çok büyük yatırım gerçek-
leştirdiklerini söyledi. Yatırımların 
hayata geçirilmesi noktasında AK 
Parti Teşkilatı Mensuplarına, AK 
Parti Milletvekillerine, AK Parti Hü-
kümetlerine ve Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok 
teşekkür ettiğini dile getiren Başkan 
Hançerli; Karatay’ın 2004 yılından 
bu yana pek çok yatırıma ev sahip-
liği yaptığını belirtti. 

Başkan Hançerli “Bir taraftan 
Konya Büyükşehir Belediyemiz, bir 
taraftan Karatay Belediyemiz, bir 

taraftan da Merkezi Hükümetimiz 
eğitim, ulaşım, sağlık alanlarında 
çok farklı hizmetlere imza attılar. 
Karatay bugün Şehir Hastanesiy-
le, Adliyesiyle, KTO Karatay Üni-
versitesiyle, Tramvayıyla Termal 

Tesisleri ile anılıyor. Bayrağı genç 
arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. 
İnşallah onlarda bu bayrağı daha 
ileriye taşıyacaklar. Hazreti Mevla-
na’nın diyarına hizmet etmek büyük 
bir şereftir. Cenab-ı Hakkın izni ve 

hemşerilerimizin desteği ile bize 15 
sene Hazreti Pir’in diyarı Karatay’a 
hizmet etmek nasip oldu.” dedi.

Başkan Hançerli AK Parti Kara-
tay Belediye Başkanı Adayı Hasan 
Kılca’ya tecrübelerini aktararak Ka-

ratayı daha da ileriye taşımak için 
AK Parti Teşkilatı ile birlikte çalı-
şacaklarını belirtti.  Karatay’da AK 
Parti’nin yakalamış olduğu bir başarı 
çıtası olduğunu vurgulayan Başkan 
Hançerli bu başarı çıtasının daha da 

yukarıya çıkması için 31 Mart Yerel 
Seçimlerine kadar elbirliği içerisinde 
çalışacaklarını söyleyerek; AK Parti 
Karatay Belediye Başkanı Adayı Ha-
san Kılca’yı tebrik etti.
n HABER MERKEZİ
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T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/1983 TLMT
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 18/03/2019 günü, saat 10:55 - 11:00 arası.
2.İhale Tarihi : 09/04/2019 günü, saat 10:55 - 11:00 arası.
İhale Yeri           : KONYAPARK YEDİEMİN DEPOSU -FEVZİ ÇAKMAK MAH HEKİM
GAZNEVİ SOKAK NO:20/1 KARATAY/KONYA

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

1 75.500,00 1 %18

  42CGM71 Plakalı ,VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 
TDİ LWB PANEL VAN KAMYONET , 2015 MODEL, ŞASİ 
NO:WV1ZZZ7HZFH158990 -MOTOR NO:CAA859936- Yakıt 
Tipi Dizel 4 SİLİNDİRLİ -KOLTUK SAYISI2+1, Vites Tipi 
Manuel ,5 VİTES , ÖNDENÇEKİŞ /4X2 - Rengi Beyaz , Trafik 
tescil belgesinin (ruhsat)ve kontak anahtarınınaraç üzerinde 
olmadığı yapılanincelemede görülmüştür. Kamyonetinşase 
numarasıön cam sol alt köşesinde tespit edilmiştir. Kamyonetin 
kontak anahtarı olmadığı içinkat ettiği km bilgisi tespit 
edilememiştir.Kamyonetin iç donanımlarında orjinalolarak 
bulunmasıgerekenbütün donanımların yerinde olduğu ve bu 
donanımlardaherhengi bir eksikliğinolmadığıgörülmüştür.
Kamyonetin üzerinde takılıolan201/65R16 ebatlarındaki araç 
lastiklerininkullanılabilirlik seviyesinin%60 seviyelerinde olduğu 
,kamyonetin iç döşemelerinin normal durumda ve önde 2+1 
koltukluolduğu tespit edilmiştir. Kamyonetin ön bölümüile arka 
bölümünün paravan ilekapatılmış olduğuve arka kısmında 
koltuk düzeninin olmadığıarka bölümün tamamen boş olduğu 
ve aracın ticari olarak kullanıldığı tepitedilmiştir. Araç kaporta 
ve boya aksamında; sağ arka çamurluk ve sağ sürgülü kapıda 
kısmi göçükler,kısmi çizikler, ve boya atıklarınınolduğu ,sol 
yan eteklerde kısmi darbeli göçüklerinolduğu ,sağ sol dikiz 
aynalarının katlanır kısmındaizole bantla sarılmış durumda 
olduğu , arka cam silecek kolununkırık olduğu vearaç genelinde 
muhtelifkısmi çizilerin olduğu tespit edilmiştir. Minibüsün 
şase numarasınınTrafik kayıtlarına uygun olduğu, aracın 
kontak anahtarı olmamasına rağmençalışır ve yürür vaziyette 
olduğukanaatine varılmıştır.

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

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 932012

Bugün siyasete biraz doku-
nuş yapalım isterseniz.

Devamlı surette, “aklımızın 
bizi idare eden en önemli araç 
olması gerektiğini” ifade etme-
ye çalışan bir kardeşiniz olarak 
yine söylüyorum ki, “akıl bizlere 
Yüce Allah tarafından verilmiş 
olan en önemli nimetlerin başın-
da gelmektedir ve onu layıkıyla 
kullanmalıyız.” Kişi aklını satar ya 
da kiraya verir ise eğer, dalından 
kopmuş bir yaprak misali en 
ufak bir rüzgârda dahi amaçsızca oradan oraya 
sürüklenir ve bir zaman gelir ki çürümüş, kokuş-
muş bir halde yok olur gider.

Adına “demokrasi” denilen ve insan icadı 
olan bir sistemi, herkes kendi anlayışına, kendi 
dünya ya da ahiret düşüncesine göre şekillendi-
rip, tarif edip başkalarına yutturma gayreti içine 
girmekte...

Ülkemizde mevcut yüze yakın parti varmış. 
Liderlerine ve taraftarlarına sorsanız eğer, “en 
doğru en demokratik en adaletli parti kendi parti-
leridir. Diğer hiçbir partinin asla ve asla doğruları 
yoktur, ülkeye faydaları yoktur, planları yoktur, 
projeleri yoktur, v.s…”

Hani derler ya; “kargadan başka kuş tanımı-
yor” hiç birisi de…  

Çok partili sisteme geçilen ilk 5 yılda 27 parti 
kurulmuş. O günden bugüne dek 170 parti ku-
rulmuş ve birçoğu da mali sorunlar ve baskılar 
sonucunda kapanmak zorunda bırakılmışlar…

Bu partileri kuranların tamamı da “ülke-
nin yegâne kurtarıcılarının kendileri olduğunu” 
söyleyegelmişlerdir. Hatta kendilerine yöneltilen 
eleştirileri asla duymak istememiş, sanki kendi 
kuruluşları, haşa Kur’an’ın hükümlerine göre 
kurulmuşçasına, ne liderlerine ne de parti tüzel 
kişiliklerine karşı yapılan eleştirileri mantıklı bir 
şekilde göğüsleyebilmişlerdir.

Genellikle hep kavgalarla, hakaretlerle, hatta 
küfürlerle bir birlerine mukabele etmişler, yönet-
mek için talip oldukları halkın huzurunda hiç de 
tasvip edilecek bir görüntü sergileyememişlerdir. 

Sandıktan başarıyla çıktıklarında başarıyı 
kendilerinde, başarısızlıklarını ise sürekli olarak 
başkalarında aramışlardır.

Hepimiz de şahidiz ki,  kendisini daha yakın 
gördüğü bir parti için canını verebileceklerini 
söyleyenler, ani bir refleksle bir başkasının atına 
rahatlıkla binebilmişlerdir. 

Yani “kimin atı hızlı giderse ona binmekte” 
bir yanlışlık görmemişlerdir. Bu durumlarını da 
mütemadiyen, “vatanseverlikle” açıklamaya 
çalışmışlardır. Ben şahsen, yarın öbür gün onu 
da satıp yeni ufuklara yelken açmayacaklarının 
bir garantilerinin olmadığını rahatlıkla söyleyebi-
liyorum. 

Keşke bu dönüşler, “başarısız olandan 

desteğini çekip başarılı olana yö-
nelme” amacını gütse… Aslında 
ben, bir basamak önce “canını 
vermekten” söz ettiği bir oluşu-
mu bir dakikada satıp canını bu 
sefer de o oluşum için pazarlama 
girişimlerinin ahlaki boyutunu 
merak ediyorum…

Daha açıkçası asıl merak 
ettiğim husus; Allah seni ya da 
sevdiklerini o görev için mi ya-
rattı? Senden ya da senin sev-
diklerinden başkası asla bu gö-

revlerde başarılı olamazlar mı? Senin seçilmen, 
senin aday yapılman dışında hiçbir seçenek 
yok mudur? Düne kadar sana koltukları ikram 
edenler “iyi yapıyorlardı” da bugün senden daha 
becerikli olabileceğini düşündükleri birisini senin 
yerine ikame etmeleri çok mu büyük bir hatadır?

Yıllarca dernek yöneticiliğinde bulundum. 
Bu nedenle de bütün siyasi parti yerel liderleri, 
olsun genel liderleri ya da milletvekili, il, ilçe baş-
kanları gibi görevlilerde bulunanlar olsun, onlarla 
istişare yapma imkânı buldum. O zamanlarda 
milletvekili pozisyonunda olup buluşmalarımız-
da hamaset nutukları atan, “ülkenin yok olma 
durumuna geldiğini, bölünüp parçalanmasının 
an meselesi olduğunu” söyleyenlerin şimdilerde 
ne simalarını hatırlıyorum ne seslerinin ahengi 
kaldı kulaklarımda… 

Demek ki onların asıl amaçları, kendi gele-
ceklerini, kendi pozisyonlarını korumak imiş. Ya 
da yemin ve kasemle “ülkenin kötü durumda” 
olduğunu kin ve nefret söylemleriyle birlikte 
anlattıkları o zamandan bu zamana, ülke çok iyi 
durumlara geldi de onun için susuyorlar. Hangisi 
için susuyorlar acaba? 

Milleti gerdikleri, birbirlerine düşman ettik-
leri, bu yönde yaptıkları çabalar, attıkları nutuklar 
hep kendi ikballeri içinmiş. Kaybeden hep millet 
hep devlet olmuş da bunu hiç önemsemişler 
meğer…

Elbette her gün sabahtan akşama okey taş-
larıyla iştigal edip, oturduğu yerden memleket 
kurtaranlardır böyle siyasetçilere fırsat verenler. 
Hep bir lider hep bir kurtarıcı ararız, onun ne söy-
leyeceğini merak eder onun ağzına bakarız da 
kendimiz bir kurtarıcı olmaya çalışmaz, elimizi ta-
şın altına sokmak istemeyiz hiç. Asıl sorunumuz 
da budur maalesef.

Bir adam yollara düşer... Memleket mem-
leket dolaşır ve kendisinin tabi olacağı bir der-
viş arar. Her gittiği yerde aradığı dervişi sorar. 
Sonunda başladığı yere geri döner ve derviş 
aramayı sürdürür. İlk karşılaştığı adamlardan 
birisine yeniden dervişi sorar. 

O adam da kapağı yapar yüzüne karşı… 
“Yahu günlerdir derviş arayıp duracağı-
na, kendin bir derviş olmaya çalışsana be 
adam!”.

BUGÜN SİYASETE Mİ DOKUNSAK?
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeye sahip olan, aralarında Konya’nın 
da bulunduğu 12 ili kapsayan ‘Mahir Eller’ projesi ile 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor

Mahir ellerle 3 bin
kişiye istihdam!

Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen 15 milyon avro 
bütçeye sahip 12 ili kapsayan 
“Mahir Eller” projesi ile 3 bin 
kişinin istihdam edilmesi he-
defleniyor. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ön-
cülüğünde, Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırmaları Vakfı 
(TEPAV) ortaklığında ve İs-
tanbul Sanayi Odası (İSO) iş 
birliğinde İstanbul’da yürütü-
len projenin detayları, TOBB 
Hizmet Binası’nda duyuruldu. 
Hem Türk vatandaşlarının 
hem de Suriyelilerin mesleki 
yeterlilik belgesi alarak ülke 
ekonomisine entegrasyonları-
nın ve istihdamın artırılması 
hedeflenen projenin, 30 bin 
kişiye ulaşılması ve bu kişi-
lerin beceri haritası çıkartılıp 
mesleki yetkinlikleri belirle-
nerek 3 bin kişinin istihdam 
edilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen 15 milyon avro 
bütçeye sahip proje, iki yıl 
boyunca, Adana, Bursa, Gazi-
antep, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, 
Mersin ve Şanlıurfa’da süre-
cek.
‘İSTANBUL, SURİYELİLERE EN 

ÇOK ÇALIŞMA İZNİ 
VEREN İL OLDU’

Programda konuşan İSO 
Genel Sekreteri Haktan Akın, 
Türkiye’de yaşayan geçici 
koruma altındaki 3,6 milyon 
Suriyelinin yaklaşık 558 bin 
kadarının İstanbul sınırları 
içinde yaşadığını belirterek, 
“Üç bin kişiye istihdam sağ-
lanması hedeflenen projede 

yaklaşık bin firmanın ‘gönüllü 
işveren’ olması hedefleniyor. 
İşverenlerin istihdam ettik-
leri kişilerin brüt maaşlarının 
yüzde 10’u ve SGK primleri 
en fazla 6 ay olmak üzere pro-
je bütçesinden karşılanacak.” 
diye konuştu.

Akın, şunları kaydetti: 
“Ocak 2016 ile Eylül 2018 
tarihleri arasında çalışma izni 
başvurusunda bulunan 41 
bin 343 Suriyeliden, 27 bin 
930’una çalışma izni verildiği 
biliniyor. İstanbul; 7 bin 857 
başvuruyla Suriyelilere en 
çok çalışma izninin verildiği il 

durumunda. Çalışma çağında 
bulunan yaklaşık 2 milyon ge-
çici koruma altındaki Suriyeli 
sayısı ile karşılaştırıldığında 
çalışma izni alarak iş piyasa-
sına dahil olan kişi sayısının 
oldukça az olduğu görülüyor. 
İSO olarak sanayicilere ara-
dıkları nitelikli elemanların 
yetişmesine katkı sağlamak 
adına bugüne kadar birçok 
iş birlikleri kurduk, şimdi de 
‘Mahir Eller’ projesi ile bu tür 
faaliyetlere katkı sunmaya de-
vam ediyoruz.”

TEPAV Direktörü Sibel 
Güven de Türkiye ve İstan-

bul’un iş gücü piyasasına 
değinerek, geçici koruma al-
tındaki Suriyelilere yönelik 
verileri paylaştı.

Yeni bir büyüme hikayesi 
ihtiyacının iyice belirginleş-
tiğini vurgulayan Güven, “İç 
göçün sağladığı verimlilik artı-
şını artık tükettik. Türkiye’nin 
dünyaya ayak uydurması için 
yüksek teknolojili ihracat, ka-
yıt dışılık ile mücadele, kadın 
iş gücünün artırılması, iş gücü 
becerilerinin tanımlanması 
gibi yeni stratejilere ihtiyacı 
var.” şeklinde konuştu.
n AA

Önce-Eğitim-Der ve Çekirdek 
Zeka Eğitim Materyalleri işbirliğiy-
le düzenlenen Bilişsel Oyunlar Se-
mineri ve Atölyesi, Grand Otel’de 
gerçekleştirildi. Konya genelin-
deki okul öncesi ve çocuk kulübü 
eğiticilerine yönelik düzenlenen 
programa, farklı branşlardan öğ-
retmenlerin yanı sıra velilerin de 
ilgisi yoğundu. Programın açılış 
konuşmasını Önce-Eğitim-Der 
Başkanı Özcan Dalgıç yaptı. Dal-
gıç, konuşmasında, eğitimin bir-
çok alanında olduğu gibi okul ön-
cesinde de gelişmeler olduğunu 
ve farkındalıkların arttığını, temel 
müfredat haricinde kurumlarda 
bilişsel oyunlar, stem eğitimleri, 
dikkat ve hafıza gelişimleri, robo-
tik kodlama gibi birçok eğitim ve-
rilmeye başlandığını ifade ederek, 
bilişsel oyunların bu eğitimlerin 
içerisinde önemli bir yeri oldu-
ğunu belirtti. Çekirdek Zeka Yö-
netim Kurulu Başkanı İlhan Sert 
de konuşmasında, eğitime katkı 
sağlamaya devam edeceklerini, 
Konya geneli 1000 okulda akıl ve 
zeka oyunları sınıfı projesini hızla 
devam ettirdiklerini belirtti. Sert, 
ayrıca başkanlığını yaptığı Sokak 
Oyunları Federasyonu olarak farklı 
etkinliklerle eğitime katkı sağla-
maya devam edeceklerini söyledi. 
Programa konuşmacı olarak katı-
lan Dr. Öğretim Üyesi, Bengü Tür-
koğlu ise bilişsel oyunların önemi-
ni, çocuklara sağladığı kazanımları 
ve bilişsel oyunları oynatırken dik-
kat edilmesi gereken hususları dile 
getirdi. Türkoğlu, ayrıca seminere 

katılan eğitimcilere çeşitli uygula-
malar yaptırarak son derece ve-
rimli bir eğitim ortamı oluşmasını 
sağladı. Programa katılan Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun 
Ali Kaban, konuşmasında bu so-
ğuk havaya ve uzak mesafeye rağ-
men seminere katılan katılımcıları 
eğitim adına yaptıkları fedakârlık 
nedeniyle tebrik ettiğini ifade etti. 
Kaban, ayrıca başarılı sunumu ne-

deniyle, Bengü Türkoğlu’nu tebrik 
ederek hediyelerini takdim etti.   
Okul öncesi öğretmenlerinin yanı 
sıra birçok branş öğretmeninin 
de katıldığı programın ikinci eta-
bında, kurulan istasyonlarda Çe-
kirdek Zeka’nın ürettiği 21 farklı 
oyun uygulamalı olarak anlatıldı. 
Programın sonunda öğretmenlere 
sertifikaları verildi.
n HABER MERKEZİ

Önce-Eğitim-Der’den eğitime katkı

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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İnsanlar çevrelerinde bulanan in-
sanlarla, dostlarıyla ve arkadaşlarıyla 
bir bütün içerisindedir. Doğamız ge-
reği biz insanlar yalnız yaşayamayız 
ve toplumdaki diğer insanlarla devamlı 
etkileşim halinde olmak durumunda-
yız. Karşılıklı bir şekilde diğer insanlarla 
her konuda alışveriş halinde oluruz.

Yardımlaşma da toplumumuzdaki 
insanların taşıması gereken güzel özel-
likler arasında yer alır.

Devamlı bir arada yaşayan insan-
lar yardımlaşma ile iç içe olursa daha 
mutlu ve daha huzurlu olurlar. Örne-
ğin, zaman zaman komşularımızın yar-
dımına biz koşarız, aynı şekilde onlarda 
yardıma ihtiyacımız olduğu zaman bize 
el uzatırlar. Onunla birlikte yapacağınız 
bir iş sizi daha mutlu kılacaktır. Kom-
şuluk ilişkilerinin yaşanmadığı yerlerde 
insanlardan yardımı, saygıyı ve anlayışı 
bekleyemezsin

Gelişen ve gitgide ilerleyen tekno-
loji günümüzde insanları sanal bir dün-

ya sürüklemeye başlamış ve sosyal 
ilişkileri gitgide zayıflatmıştır. İnsanlar 
artık yardımlaşmayı bırak yan kom-
şularının isimlerini bile bilmemektedir. 
Fakat yardımlaşmanın hem bireysel 
hem de toplumsal açıdan büyük önem 
taşıdığını farkında bile değiller. Bunun 
bir nedeni olarak günlük hayatımızda 
yardıma ihtiyacı duyanlara yardım et-
mekten çekinmeyip onlara yardım eli 
uzatalım. Böylelikle çevremizi ve insan-
larımızı daha hoşgörülü ve sağduyulu 
bir hale getirmek mümkündür.

Ancak günümüzde insanoğlu sev-
giyi , dostluğu ve paylaşmayı ne yazık 
ki unuttu. Evlerimiz ve işyerlerimiz eş-
yalar ile doldu taştı. Ancak eşyalarla ev 
ve iş yerimizi doldururken ihtiyaç sahi-
bi olan insanları ne yazık ki unuttuk . 
Oldukça üzücü. Şu kış günlerinde yada  
hayatımızı sürdürdüğümüz şu dün-
yada yardımsever, saygılı olmayacak 
isek ne anlamı var bu hayatın. Hepi-
mizin  bir düşünmemiz lazım. Bügün 

benim bir şeye ihtiyacım 
yok ancak, mahallemde, 
sokakta ve komşumun 
sevgiye, paylaşmaya ve 
iyi bir dostluk ile eko-
nomik sıkıntı yaşıyor ise 
yardımlaşmaya ve birlik 
ve beraberliğe ihtiyacı 
var. Gelin hep beraber 
yardımlaşmayı, kardeş-
liği dostluğu hayatımıza 
yeniden sokalım. Bir olalım. İri olalım. 
Kardeş olalım.

Hafta sonu Malatya’da idim.  Ma-
latya’da  sınavlarıma girdikten sonra, 
Malatya sokaklarında gezme imkanı 
buldum. Malatya’da gezer iken Ma-
latya’da belediyeler tarafından hayata 
geçiren uygulamalar oldukça hoşu-
ma gitti. Bu projelerin aklıma neden 
Konya’da uygulanamaz projesi geldi. 
Beğendiğim güzel projelerden bir ta-

nesi Battalgazi Belediyesi 
plastik poşet kullanımını 
azaltılması için başlayan 
uygulamayı destekle-
mek amacı ile güzel bir 
uygulamaya imza atmış. 
Yapılan uygulama ile En 
Güzel Tekas kitap sloga-
nı ile belediye’ye teslim 
edilen roman, ders kita-
bı, ansiklopediler ile köy 

okullarına kütüphane kurulacak ve 
böylece bu kitaplar boşa gitmemiş 
olacak. Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibini 
bu özel ve güzel uygulamalarından do-
layı teşekkür ediyorum. Uğur İbrahim 
Altay başkan da Pazartesi günü Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik po-
şet kullanımının azaltılmasına yönelik 
başlattığı Sıfır Atık projesine destek 

veren Konya Büyükşehir Belediyesi, 
KOMEK ve ASEM atölyelerinde 1 mil-
yon bez torba üretimi yapıldığını ifade 
etti ve burada bir önemli çalışmaya  da 
imza atarak Konyaspor sevgisi, şehrin 
takımına artırmak için çantalara Kon-
yaspor logosu koyacak.  Bu konuda 
başta Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanımız Uğur İbrahim Altay ve Atiker 
Konyaspor ekiplerine teşekkür ederim. 
Malatya’daki bu özel uygulamanın 
Konya’da başlatılan kampanya ile köy 
okullarının kitaplaşması konusunda 
önemli bir adım olduğunu inanıyor ve 
başkanımdan çağrıma sesiz kalmasını 
istemiyorum.

YARDIMLAŞMAYI UNUTTUK 

muhammedesad42@outlook.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karaman’da 14 okulda dene-
timli serbestlik yükümlüleri okul-
larda boya, badana, temizlik ve 
ağaçlandırma gibi çalışmalarda bu-
lunarak eğitime katkıda bulunacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet 
Bakanlığının işbirliği ile 2018-2019 
eğitim öğretim döneminin yarıyıl 
tatili olan 18 Ocak-4 Şubat 2019 ta-
rihleri arasında denetimli serbestlik 
kapsamında kamu hizmeti cezaları 
bulunan hükümlüler her ilde be-
lirlenen okullarda boya, tadilat ve 
temizlik yapacaklar. Şehit Polis Ha-
kan Yılmaz İmam Hatip Ortaoku-
lunda, Karaman Cumhuriyet Baş-
savcı Vekili Osman Tezcan, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu 
Karaman Denetimli Serbestlik Mü-
dürü Mehmet Korkmaz Peker’in 
katılımıyla başlatılan proje kapsa-
mında, yükümlüler 15 günlük tatil-
de okulların ihtiyaçlarını giderecek. 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman 
Tezcan programın tüm Türkiye’de 
eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği-
ni ifade etti. 

Tezcan, “Protokol kapsamın-
da Adalet Bakanımız Abdülhamit 
Gül ile Milli Eğitim Bakanımız Ziya 
Selçuk’un katıldığı program Anka-
ra Yenimahalle’de bulunan Şehit 
Ömer Halisdemir Anadolu İmam 
Hatip Lisesinde bugün 10.30’da 
yapıldı. Ankara’daki program açı-
lışı ile birlikte eş zamanlı olarak 
tüm illerde belirlenen okullarda 

da aynı program uygulanacaktır. 
Karaman’da bu programın uygu-
lanması için belirlenmiş olan Şehit 
Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip 
Ortaokulunda çocuklarımızın daha 
iyi koşullarda eğitim görmelerini 
sağlamak amacıyla bugün ve yarı-
yıl tatili süresince belirlenen diğer 
okulların boya, tadilat ve temizlik 
işleri Karaman Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü bünyesinde haklarında 
ceza ve tedbir uygulanan hükümlü-
ler tarafından gerçekleştirilecektir. 
Projeyle Adalet Bakanlığı olarak 
Karaman’daki eğitime bir katkımız 
olacak. Bu çalışmamız ülkemize, 
milletimize ve tüm eğitim camiası-
na hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum” dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt 
Kuntoğlu da yaptığı konuşmada, 
protokolle birlikte okulların ihtiyacı 
olan boya, badana, temizlik ve sıhhi 
tesisat konularında yükümlülerin 
yardımcı olacağını dile getirdi. Kun-
toğlu, “Okullarımızın ihtiyaçlarının 
giderilmesi konusunda arkadaşla-
rımız takviye bir kuvvet oldu. Ben 
desteklerinden dolayı başta Adalet 
Bakanlığımız olmak üzere Kara-
man Cumhuriyet Başsavcılığına 
ve Karaman Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. 
İnşallah ikinci döneme okullarımız 
temiz bir şekilde hazır hale getirile-
cektir” ifadelerini kullandı.
n İHA

MEDAŞ muhtarların
taleplerine öncelik veriyor

Yaban hayvanlarına 
yem desteği veriliyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) muhtarlardan gelen 
şikayet ve taleplere öncelik ve-
rerek ortalama 1 gün içerisinde 
başvuruları çözüme kavuşturdu. 
MEDAŞ gelişen teknolojiye ayak 
uydurmak, müşterilerine daha iyi 
hizmet verebilmek ve interaktif bir 
etkileşim sağlamak amacıyla 2017 
yılında muhtarlar için “Muhtar-
lar İletişim Merkezi Programı” ve 
“Muhtar Whatsapp Hattı”nı devre-
ye aldı. MEDAŞ, bu uygulamalarla 
muhtarlardan gelen şikâyet ve ta-
lepleri önceliklendirerek anlık ilgili 
birimlere iletebilme imkanı sundu. 
Bunun neticesinde, 2018 yılında 

bu iletişim kanallarından 984 adet 
başvuru aldı ve bu başvuruların 
mevzuata uygun olan 824 adedi 
ortalama 1 gün içerisinde çözüme 
ulaştırıldı. MEDAŞ Genel Müdürü 
Erol Uçmazbaş, “Yerel yönetimde 
muhtarlarımızın önemini biliyo-
ruz. Bu nedenle, muhtarlarımızın 
öneri, şikâyet ve taleplerine en hız-
lı şekilde çözüm bulmaya gayret 
gösteriyoruz. Kurduğumuz bu iki 
sistemle amacımız en kısa sürede 
geri dönüş yapmaktır. Önemli olan 
bu talepleri almak değil, bu gelen 
taleplerle ilgilenmek. Biz buna 
önem verdik ve takip ettik” dedi.
n İHA

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik Hukukta Gözlem Projesi’ni başlattı. Pro-
je kapsamında öğrenciler hukuk bürolarında gözlem yaprak, mesleğe donanımlı bir şekilde hazırlanacak

KTO’lu genç hukukçular
teoriyi pratiğe dökecek
Kurulduğu günden bu yana 

çeşitli projelerle teori ile pratiği bu-
luşturan Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi 2018-2019 
akademik yılında da sosyal bilimler 
alanında eğitim gören Hukuk Fakül-
tesi öğrencilerine yönelik Hukukta 
Gözlem Projesi’ni başlattı. Projenin 
uygulanmasına yönelik Konya Ba-
rosu ile imzalanan protokol kapsa-
mında hukuk fakültesi öğrencileri 
bireysel veya gruplar halinde ilgili 
hukuk bürolarında gözlem yaparak, 
mesleğe donanımlı bir şekilde hazır-
lanmış olacak. 

Üniversite-özel sektör iş birli-
ğinde, tecrübe ile akademik bilgi-
nin buluşmasını sağlayarak özellikle 
mühendislik ve yönetim bilimleri 
alanında eğitim gören öğrenciler için 
Sektör Danışmanlığı Projesini haya-
ta geçiren KTO Karatay Üniversitesi 
şimdi de Hukuk Fakültesi öğrencile-
rine yönelik olarak Hukukta Gözlem 
Projesi’ni uygulamaya koydu. Öğ-
rencilerin meslekte, nerede ve nasıl 
bir iş alanı içerisinde çalışacaklarını, 
saha içinde gözlemleme imkanı su-
nan Hukukta Gözlem Projesi kap-
samında Konya Barosu ile protokol 
imzalandı. 

Protokol töreninde konuşan 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, “KTO Ka-
ratay Üniversitesi olarak iş dünyası 
ile yapılan iş birliklerine ayrı bir de-
ğer vermekteyiz. Konya Barosu ile 
yaptığımız bu iş birliği fakültemiz 
ve bizler için son derece önem arz 
etmektedir. İş dünyasının değerli 
markaları, adaletin siz değerli tem-
silcileri ile bizlere emanet edilen öğ-
rencilerimizin eğitimlerini yüzde yüz 
başarılı bir şekilde tamamlamalarını 
sağlamak bizlerin tek görevidir. Hu-
kuk fakültesi için de Hukukta Göz-
lem Projesi’ni başlattık. Bu dönem 
ilk defa gerçekleştireceğimiz Hukuk-

ta Gözlem Projesi’ni her yıl ara tatil 
döneminde gerçekleştirmeyi planlı-
yoruz. Bu dönem toplamda 30 hu-
kuk fakültesi öğrencimiz hukuk bü-
rolarında mesleğe yönelik çalışmalar 
gerçekleştirecek. Öğrencilerimiz 
hangi bölümde olurlar ise olsunlar 
bizler kendilerine dinamik müfredat 
sunmak için projeler hazırlamaya 
devam edeceğiz. Bizleri bu projede 
destekleyen Konya Barosuna da canı 
gönülden teşekkür ederiz” şeklinde 
konuştu. 

‘MÜVEKKİL-AVUKAT İLİŞKİLERİNİ 
GÖZLEMLEME FIRSATI’

Bir mesleği iyi yapmanın öne-
mine değinen Konya Baro Başkanı 
Avukat Mustafa Aladağ “Nitelikli, 
kendini yetiştirmiş, donanımlı bir 
avukat her zaman aranır ve toplum 
tarafından hep seçilen olur. Bu an-
lamda üniversitemiz ile bu projeyi 
uygulamaya koyuyor projenin ortağı 
olmaktan da mutluluk duyuyoruz. 
Bu proje bir meslek öğretme projesi 
değildir. Çalışma ile öğrencilerimiz 

hukuk bürosu nedir, işleyiş nasıldır, 
muhataplar ile nasıl konuşulur doğru 
iletişim nasıl olur bunu yerinde tec-
rübe etme olanağına sahip olacaklar. 
Ayrıca bu süreçte müvekkil-avukat 
ilişkilerini gözleme fırsatı bulup mes-
leğe atılmadan işleyiş hakkında da 
fikir sahibi olacaklar. Projede bizlere 
de yer veren KTO Karatay Üniversi-
tesi’ne teşekkür ederek hayırlı olma-
sını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Hukuk fakültesi öğrencilerini 
mezuniyet sonrasında kendilerini 
bekleyen staj dönemine de hazırla-
mayı amaçlayan Hukukta Gözlem 
Projesi ile öğrenciler bireysel veya 
gruplar halinde ilgili hukuk bürola-
rında 10 gün boyunca gözlem yapa-
rak, mesleğe donanımlı bir şekilde 
adım atmış olacak. 

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal 
Tesislerinde gerçekleşen protokol 
törenine KTO Karatay Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
Konya Baro Başkanı Avukat Musta-
fa Aladağ, Hukuk Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet 
Tülen, akademisyenler, hukukçular 
ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, doğada kış 
şartlarından dolayı yiyecek sıkıntı-
sı çeken yaban hayvanlarına yem 
desteğinde bulunuldu.

Beyşehir Kaymakamlığı öncü-
lüğünde Beyşehir Milli Parklar Şef-
liği’nin koordinesinde gerçekleşti-
rilen etkinlikte, doğada yaşamını 
sürdüren yaban hayvanlarının kış 
şartlarından olumsuz etkilenme-
mesi için çalışma gerçekleştirildi. 
Yaban hayvanlarının yiyecek ihti-
yaçlarının karşılanmasının yanında 
kamuoyunda bu konuda bir farkın-
dalık oluşturmak ve bilinçlendirme 
yapmak amacıyla da düzenlenen 

etkinlikte, ilçenin yüksek rakıma 
sahip yerleşim merkezlerinden 
Huğlu Mahallesi’nde yaban hay-
vanları için gıda maddeleri beyaz 
örtünün hakim olduğu alanlara 
bırakıldı. Etkinliğe, Beyşehir Bele-
diye Başkan Yardımcısı Halim Gü-
müşel, Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8. Bölge Müdürü Tuğrul Şahin, 
İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, 
Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, 
Huğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet 
Harman, kurum müdürleri, bazı 
oda başkanları ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri katıldı.
n AA

14 okulun onarımını hükümlüler yapacak
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Hakkı ALTUNTAŞ’ın annesi

Hasibe ALTUNTAŞ’ın vefatını 
üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 933816    www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Başkan Özgüven’den işyeri
yanan esnafa geçmiş olsun ziyareti

‘Devletimiz ve milletimizin
bekası için birlikteyiz’

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Kapalı Çarşı olarak 
bilinen Aksoy Pasajı’nda çıkan 
yangın dolayısıyla mağdur olan 
esnafları ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu.

Her dükkanı tek tek gezen 
Özgüven esnaflarla durum de-
ğerlendirmelerinde bulundu ve 
ellerinden gelen ne varsa yap-
maya hazır olduklarını ifade etti. 
“Allah (cc) beterinden korusun” 
diyen Başkan Özgüven, “Ereğ-
li’mizde Kapalı Çarşı olarak bili-
nen Aksoy Pasajı’nda meydana 
gelen yangın dolaysıyla mağdur 
olan esnaflarımıza geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. Mağdu-
riyetleri noktasında yanlarında 
olmak ve her türlü desteği ver-
meye de hazır olduğumuzu be-
lirtmek istedik. Hayatta her şey 

bizim için bu olayda hemşehri-
lerimizin sağlıklarının yerinde 
olması tek tesellimiz, Allah(cc) 
beterinden korusun inşallah. Bir 
kez daha hemşehrilerimize, es-

naf kardeşlerimize geçmiş olsun 
diliyor, böyle elim olayların bir 
daha yaşanmamasını Rabbim-
den niyaz ediyorum” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

MHP Akşehir İlçe Başkanı Av. 
Salih Akça gündemi değerlendi-
rerek partisinin yerel seçimlerde 
Akşehir’de izleyeceği stratejiyi 
paylaştı. Salih Akça açıklamasın-
da, “Aziz milletimizin birlik ve bü-
tünlüğüne kasteden 15 Temmuz 
hain darbe girişimi sonrası kutlu 
devletimizin bekası doğrultusunda 
Cumhur İttifakı’na ihtiyaç duyul-
muştur. Bilge Liderimiz Dr. Devlet 
Bahçeli, Devlet adamı duruşu ve 
Devlet aklı ile ortaya koymuş ol-
duğu ‘önce Devletim ve Milletim, 
sonra partim ve ben’ duruşunu 
sergilemiştir. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin uygulamaya 
geçirilmesi noktasında benliğini 
bir kenara bırakıp, Ülkemizin mev-
cut beka sorunu gereği oluşturu-
lan Cumhur İttifakı’nda aktif rol 
alan Liderimiz, Cumhur İttifakı’nın 

başarısında da aktif rol oynamıştır” 
dedi.

MHP Akşehir İlçe Başkanı 
Akça, “Önümüzdeki yerel yöne-
timler seçimlerinde, Milliyetçi Ha-
reket Partisi olarak Cumhur İttifakı 
çatısı altında seçime girecek olan 
partimiz, beka sorununu her daim 
Partisi'nin üzerinde gören bir anla-
yışla Cumhur İttifakı’nın başarısı 

noktasında bir seçim stratejisi gö-
zetecektir. Ayrıca şunu belirtmek 
isterim ki; partimiz, Belediye Mec-
lis üyeliği için kendi çatısı altında 
kendi listesi ile seçime girecek 
olup, Belediye Başkanlığı noktasın-
da Cumhur İttifakı’nın ortak adayı 
olan, Ak Parti adayı Salih Akkaya'yı 
destekleyecektir” diyerek sözlerini 
tamamladı. n HABER MERKEZİ

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Fuarda 100'ün üzerinde ülkeden 
yaklaşık 5 bin yabancı yatırımcıyı, yerli markalarımızın temsilcileriyle bir araya getireceğiz” dedi

Konya dev fuara
sağlam hazırlanıyor

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık 
Hizmetleri Genel Müdürü İl-
han Ersözlü, 19-23 Mart'ta ger-
çekleştirilecek 17. Konya Tarım 
Fuarı'na ilişkin, "Fuarda 100'ün 
üzerinde ülkeden yaklaşık 5 
bin yabancı yatırımcıyı, yerli 
markalarımızın temsilcileriyle 
bir araya getireceğiz." ifadeleri-
ni kullandı.

Ersözlü, yaptığı yazılı açık-
lamada, Türkiye'nin en büyük 
tarımsal mekanizasyon fuarı 
olan 17. Konya Tarım Fuarı'nın 
19 Mart'ta açılacağını belirtti. 
Fuarın geçen yıl 20 ülkeden 
bin 281 marka ve 427 firmanın 
katılımıyla düzenlendiğini ifade 
eden Ersözlü, etkinliğin 97 ül-
keden 307 bin 919 ziyaretçiyi 
Konya'da bir araya getirdiğini 
bildirdi.

‘YENİ PAZARLARA ULAŞMAK 
NİYETİNDEYİZ’

Ersözlü, bu yılki fuarın Kon-
ya Ticaret Odası-TÜYAP Konya 
Uluslararası Fuar Merkezi'nde 
düzenleneceğini belirterek, 

şunları kaydetti: "Fuarda ser-
gilenecek tarımsal mekanizas-
yon teknolojilerinin ülkemizde 
geldiği son noktayı dünyanın 
dört bir yanından gelecek iş 
insanlarıyla paylaşacağız. Fuar-
da yapılacak iş anlaşmalarının 
kentin ve Türkiye'nin ihracat 
rakamlarına olumlu şekilde 
artış sağlayacağını öngörüyo-

ruz. Yine bu sene Konya Tarım 
Fuarı'nın yurt dışı ziyaretçi sayı-
sını artırmak üzere Konya Tica-
ret Odası, Konya Sanayi Odası 
ve Mevlana Kalkınma Ajansı 
iş birliğiyle fuar konsorsiyumu 
kurduk. Düzenli istişare top-
lantıları yaparak üreticilerimiz 
için yeni pazarlara ulaşmak ni-
yetindeyiz. Bu girişimle fuarda 

100'ün üzerinde ülkeden yak-
laşık 5 bin yabancı yatırımcıyı, 
yerli markalarımızın temsilcile-
riyle bir araya getireceğiz."

Tarım ve Orman Bakanlığı-
nın Ar-Ge çağrısında öncelikli 
konu olarak belirlediği 'Tarım 
Teknolojileri ve Mekanizasyon' 
için verilecek hibe desteğinin 
de fuar katılımcıları için fırsat 
olduğunu vurgulayan Ersözlü, 
"Bu önemli gelişmeyle fuarı-
mızda odaklandığımız çarpıcı 
noktalardan biri de Türkiye'de 
akıllı tarım politikalarının uy-
gulanması ve geliştirilmesi ola-
cak. Tarım 4.0'ın ön plana çık-
tığı günümüz ekonomisinde, 
ziyaretçilerimizi ve katılımcı-
larımızı aydınlatmak amacıyla 
bir dizi bilgilendirme toplantısı 
üzerinde çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz." ifadesini kullandı. 
Ersözlü, fuarın, 23 Mart Cu-
martesi günü saat 17.00'ye 
kadar ziyaret edilebileceğini 
bildirdi.
n HABER MERKEZİ

Günlük hayatımızda bile-
rek ya da bilmeyerek birçok 
iyilik yaparız. İyilik hamuru 
temiz, saf bir mayanın ürü-
nüdür. Yüreğinde güzel bir 
kalp bulunan insan iyiliğe 
programlanmıştır. Gerek örf 
adetlerimiz, gerek dinimiz 
gerekse evrensel değerler iyi-
liğin insan hayatında özellikle 
de toplum düzeninde vazge-
çilmez bir yeri olduğu aşikardır.

Dünya zıtlıklar üzerine yaratılmıştır. 
Geceyi gündüze, erkeği, kadına, yaşamı 
ölüme kavuşturan allah iyiliğin yanına kö-
tülüğü de koymuştur. Önümüzdeki bu yol 
ayrımında seçim bize kalır.

İnsan ömrünün sınırlı olduğunu do-
ğan bir insanın en büyük kaderinin ölüm 
olduğu bir evrende yaşamanın bir amacı 
olması gerektiğini iyi bilmeliyiz. Bu amaç 
iyi bir insan olmaktan başkası değildir. Ha-
yatta her zaman iyi niyetli ve iyi bir insan 
olmalıyız. Allah insanlara o kadar çok ibret 
gösterir ki. Ders almak lazım. İnsan öldü-
ğü zaman yanında sadece yaptığı ibadetler 
ve iyilikler olacaktır. Ve unutmayalım ki bir 
toplumu mutlu yapan şey insanların birbi-
rine iyilik yaptığı bir ortamdır.

İnsan olarak ortaya koyduğumuz  her 

davranışın mutlaka bir kar-
şılığı vardır. Bununla ilgili 
atalarımız da pek çok atasö-
zü söylemiştir. Ne ekersen 
onu biçersin, rüzgar eken 
fırtına biçer gibi.Bu nedenle 
iyi niyetle yaptığımız her şey 
er geç bize iyilik olarak geri 
dönecektir.

Bazı insanlar içinde 
bulundukları durumdan sürekli şikayet 
ederler. Oysa bilmek gerekir ki tüm olum-
suzlukların temeli insan ruhunda saklıdır.
Bencillik içinde yaşayan, diğer insanları 
önemsemeden çıkar sevdasına kapılan 
insanlar, yaşanmaz bir yer haline getirir 
dünyamızı. Konfüçyüs der ki:Bilgi insanı 
şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı ol-
mak korkudan kurtarır.

İyilik içinde yaşamak, her zaman 
mutluluk olmak istiyorsak ilk önce kendi 
attığımız adımlara dikkat etmeliyiz.İnsanın 
atmış olduğu ilk adım, pek çok davranışın 
temelidir ve bu adımlar doğrultusunda ha-
yatı şekillenir.Dünyayı yaşanabilir bir yap-
mak için insanlara dikenlerle değil güller 
ile yaklaşmalıyız.Böylece insan olmak, çok 
daha anlamlı, çok daha erdemli bir hale 
gelecektir.

İYİLİK

Cihanbeyli’de AK Parti İlçe Başkanı 
Serdar Karaburun ve yönetim kurulu üye-
leri görevlerinden istifa etti. İlçe Başkanı 
Serdar Karaburun, 2010 yılından itibaren 
yürüttüğü görevinden, yönetim kurulu 
üyeleri olarak kendi istekleri doğrultusun-
da istifa ettiklerini açıkladı. Karaburun, 

"2010 yılından bugüne kadar davam diye 
inandığım değerlere sahip çıkmak adı-
na ilçemizde AK Parti İlçe Başkanı olarak 
yapmış olduğum göreve, il teşkilatımız ve 
AK Parti Genel Merkez ile yaptığımız isti-
şareler neticesinde son vermiş bulunmak-
tayız'' dedi.  n DHA

AK Parti Cihanbeyli
ilçe yönetimi istifa etti

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Seydişehir’de ittifak biraraya geldi
AK Parti Seydişehir İlçe Baş-

kanı Kemalettin Atalay ve Cum-
hur İttifakı Belediye Başkan Adayı 
Mehmet Tutal, Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Seydişehir İlçe Teş-
kilatını ziyaret etti.

AK Parti Seydişehir İlçe Baş-
kanı Kemalettin Atalay, “Ülke ge-
nelinde olduğu gibi Seydişehir'de 
de AK Parti ve MHP seçim çalış-
malarını cumhur ittifakı ruhuna 
uygun şekilde gerçekleştirecek-
ler. Biz de bu kapsamda Cumhur 
İttifakı Belediye Başkan Adayımız 
Mehmet Tutal ile birlikte MHP 
Seydişehir İlçe Başkanımız Eyüp 
Gül ve yönetim kurulu üyesi ar-
kadaşları ziyaret ettik. Yeni Kapı 
ruhu ile başlayan Cumhur ittifa-
kımız 31 Mart Yerel Seçimleriyle 
devam edecektir. Milliyetçi Hare-

ket Partisi gibi ülkesini seven, va-
tanperver bir partiyle ittifak yapıl-
ması çok güzel. Ülkemizin bekası 
için atılan bu güzel adımlar hayır-
lara vesile olsun inşallah” dedi.

“Konya'da aday tanıtım prog-
ramında farklı iki partinin tem-
silcilerinin yer alması çok güzel 
bir atmosferdi” diyen Seydişehir 
Belediye Başkan Adayı Mehmet 

Tutal da, “Partimizin Konya İlçe-
leri Belediye Başkan Adayları ta-
nıtım programında hem AK Parti 
İl Başkanımız ve teşkilat mensup-
ları hem de MHP İl Başkanı ve 
teşkilat mensuplarının yer alma-
sı güzel bir atmosfer oluşturdu. 
Konyamız'da Cumhur İttifakı güç-
lü şekilde sandığa yansıyacaktır. ” 
diye konuştu.

‘İTTİFAK RUHUYLA HAREKET 
EDİP ŞEHRİMİZİN SORUNLARINI 

DİYALOGLA ÇÖZECEĞİZ’
Ziyaretten memnun kaldık-

larını ifade eden MHP Seydişehir 
İlçe Başkanı Eyüp Gül de, “Cum-
hur ittifakı kapsamında AK Parti 
İlçe Başkanı Kemalettin Atalay 
ve İttifak Belediye Başkan Adayı 
Mehmet Tutal’a ziyaretleri için 
teşekkür ederiz. Ülkemizin ateş 
çemberinden  geçtiği şu günlerde 
ittifakın ruhuna uygun şekilde ha-
reket edeceğiz. 24 Haziran'da da 
gönülden cumhur ittifakı ruhuna 
uygun şekilde hareket ettik. Siya-
si hizmet yarışı içinde olmalıyız. 
Şehrimizin sorunlarını diyalogla 
çözeceğiz. Allah yolumuzu açık 
etsin” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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Padişahların giysileri aslına uygun hazırlanıyor
Fatih Sultan Mehmet’ten Ka-

nuni’ye Osman Gazi’den Yavuz 
Sultan Selim’e kadar Osmanlı İm-
paratorluğu’nu hüküm sürdüğü 
dönem boyunca yöneten 36 padi-
şahın giysileri, Konya Olgunlaşma 
Enstitüsü kursiyerleri tarafından 
aslına uygun olarak yeniden ha-
zırlanarak Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Kalehan Ecdat Bahçesi’nde 
sergilenecek.

Kursiyerler tarafından hazır-
lanmaya başlanan nadide kolek-
siyonun ilk örnekleri, Fatih Sultan 
Mehmet ve Sultan 2’nci Abdülha-
mid Han’ın giysileri oldu.

Osmanlı kumaş sanatının en 
zengin örnekleri arasında yer alan 
padişah elbiseleri, uzun araştırma-
lar sonrasında aslına uygun olarak 
yeniden dikilmeye başlandı. 36 
padişah ile son halife Abdülme-
cit Efendi’nin kıyafetleri, Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mutluhan Taş’ın silikondan yaptığı 
padişah heykelleri üzerinde sergile-

necek.
Enstitü Müdürü Emel Tosun 

Akmeşe, geleneksel kültürü yan-
sıtmak amacıyla çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla çalışmalar yürütül-
düğünü söyledi. Bu çalışmalardan 
birinin de padişah kıyafetleri oldu-
ğunu belirten Akmeşe, “SÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesinde Mutluhan 
Taş hocamız heykeller yapıyor. Bu 
fikir tamamen ondan çıktı.” dedi.

Akmeşe, proje önerisi karşısın-
da çok heyecanlandıklarını ve kısa 
sürede çalışmalara başladıklarını 
anlattı. Çalışmaların yoğun biçim-
de devam ettiğini aktaran Akme-
şe, “Fatih Sultan Mehmet ve Sul-
tan 2. Abdülhamid’in kıyafetlerini 
tamamladık. Şu anda da Kanuni 
Sultan Süleyman ile Yavuz Sultan 
Selim’in giysileri yapım aşamasın-
da. Tamamı bittiğinde sergiye su-
nulacak.” diye konuştu.

TOPKAPI MÜZESİ’NDEKİ 
ESERLER ARAŞTIRILIYOR

Kıyafetlerin nasıl orataya çıka-
rıldığına ilişkin bilgi veren Akmeşe, 

şöyle devam etti: “Enstitümüzde 
bulunan araştırma bölümünde, kı-
yafetlerin en ince detayına kadar 
tarihsel boyutu araştırılıyor. Ardın-
dan bulgular tasarım bölümüne 
gönderilerek kıyafetlerin çizimleri 
yapılıyor. Atölyemizde de üretim-
leri yapılıyor. Araştırma aşamamız 
çok uzun sürdü. Özellikle Topkapı 
Müzesi’ndeki eserleri araştırıp tez-
lere kadar iniyoruz. Şu anda kumaş 
temini aşamasındayız. Konya’da bu 
kumaşları bulamıyoruz. Gerekirse 
dokutuyoruz. Bu aşamanın ardın-

dan dikim aşaması da ortalama bir 
ay sürede tamamlanıyor.”

Akmeşe, çalışma neticesinde 
ortaya çıkarılacak koleksiyonun 
zor fakat zevkli bir uğraş olduğuna 
işaret ederek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Padişah giysilerinin yapımı 
kursiyerlerin kendini geliştirmesi 
bakımından çok önemli. Aksesu-
ar, kumaş, giysideki detaylar ve o 
dönemin dikiş tekniklerini giysiler 
üzerine yansıtmak zorundayız. O 
yüzden bir yandan da kendimizi 
geliştirmiş oluyoruz. Bazı padişah-

ların giysileri aslına uygun olarak 
daha önceden dikilmiş fakat tüm 
Osmanlı padişahlarının kıyafetleri-
ni ilk olarak biz dikmeyi hedefledik. 
Ağır ilerleyen bir proje fakat sonu-
cun güzel olacağını tahmin ediyo-
ruz.”

60 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR
Araştırma bölümü, tasarım ve 

üretim atölyesindeki personelin gü-
zel bir ekip çalışması gerçekleştirdi-
ğini vurgulayan Akmeşe, şunları 
kaydetti: “Olgunlaşma enstitüleri-
nin amaçlarından biri de geçmişin 
araştırılıp geleceğe ışık tutulma-
sıdır. Buradaki yemek bölümünü 
çıkardığımız zaman neredeyse tüm 
enstitü bu işle meşgul. Yaklaşık 60 
kişilik bir ekiple padişah kıyafetle-
rini hazırlıyoruz. Gayemiz, gelecek 
kuşaklara yemek kültürümüzden 
tutun giyim kuşama kadar her şeyi 
günümüzde yaşatıp anlatmak ve 
ecdadımızı tanıtmak üzerinedir. 
Bunun için de elimizden geleni ya-
pıyoruz.”
n AA

Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
sini sömestr döneminde Selçuklu 
ilçesinde eğitim gören tüm öğren-
cilere ücretsiz gezebilecek. Selçuk-
lu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı kişisel twitter hesabından 
yaptığı açıklamada, Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesinin sömestr dö-
neminde Selçuklu ilçesinde eğitim 
gören tüm öğrencilere ücretsiz hale 
getirildiğinin müjdesini verdi. 

2018 - 2019 eğitim öğretim 
döneminin ilk yarıyıl dönemini 
tamamlayan öğrenciler Selçuklu 
Belediyesinin anlamlı karne hedi-
yesi ile tatillerini daha iyi değerlen-
direcekler. Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi karne hediyesi olarak tatil 
boyunca öğrencilere ücretsiz ola-
cak. Çocuklara sosyal medya he-
sabından sömestr müjdesi olarak 
tropikal kelebek bahçesinin karnesi 
getiren çocuklara ücretsiz hizmet 

vereceğini ifade eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Sevgili Çocuklar sömestr tatilinin 
ilk etkinliğini beraber yapalım is-
tiyorum. Selçuklu’da eğitim gören 
öğrencilerimiz tatil boyunca (Pazar-
tesi günleri hariç) Tropikal Kelebek 
Bahçemizi ücretsiz gezebilecek. 
Karnesini yanında getiren çocukla-
rımızı inanılmaz dünyayı keşfetme-

ye bekliyorum” dedi. 
BAHÇE BİNLERCE KELEBEĞİN RENK 

CÜMBÜŞÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Yıllık ortalama 300 bin ziyaret-

çi kabul eden ve Konya için önemli 
bir turizm destinasyonu olan Tro-
pikal Kelebek Bahçesi 7 bin 600 
metrekare alanda 3 bin 500 met-
rekarelik gezi alanından oluşuyor. 
Yaz kış 26 derece sıcaklık ve yüz-

de 80 nem koşullarının sağlandığı 
bahçe 150 türe ait 20 binden fazla 
tropikal bitki ve 45 türde binlerce 
kelebeğe doğal yaşam alanı sunu-
yor. Kelebeklerin larvadan kelebek 
haline gelişindeki tüm evrelerinin 
gözlemlenebildiği bahçe içerisin-
de Kelebek Müzesi, Böcek Müzesi 
ve Doğa Eğitim Sınıfı gibi ziyaret 
alanları da yer alıyor. Bahçe içeri-
sinde öğrenciler için bilim insanı, 
mantar, kuş, böcek etkinlikleri ya-
pılıyor. Hafta sonlarına özel olarak 
da hayata dokun, boyama ve el işi 
etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca 
eğitim sınıfında randevu alan okul 
öğrencilerine böcek, ilginç canlılar, 
sürüngen eğitimi veriliyor. 

Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
si, pazartesi günleri hariç haftanın 6 
günü, 09:00 -17:00 saatleri arasın-
da hizmet veriyor.
n HABER MERKEZİ

‘Kul hakkıyla gelen 
kadro liyakat cinayetidir’

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata “Müla-
katla, iltimasla, yandaşlıkla, torpille 
iş başına gelmiş birtakım yönetici-
lerin sözde hak feveranlarına pabuç 
bırakıp, onlara kadro vermek inti-
hardır, liyakat cinayetidir” dedi. Yö-
netici atamalarında mülakatın kal-
dırılması, yazılı sınav esasına göre 
görevlendirmelerin yapılması ge-
rektiğini bildiren Türk Eğitim-Sen 
Konya 1 nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata, “Cumhurbaşkanı, defalarca 
eğitim ve kültürde başarısız ol-
duğumuzu söyledi. Öncelikle bu 
gerçeği açık yüreklilikle söylemesi 
nedeniyle kendisine teşekkür edi-
yoruz. Eğitimde başarısızlığın ne-
denlerinin başında ise okulların ehil 
yöneticiler tarafından idare edilme-
mesi gelmektedir. Bakınız; bir okul, 
müdürü kadar okuldur. Bir okulda 
müdür olarak görevlendirilen kişi 
ehliyetli ve liyakatli ise, o okuldaki 
personelden verimli hizmet alırız. 
Okul yöneticisi ehliyete göre atan-

madıysa, bir takım yapıların men-
subiyeti üzerinden tayin edilmiş 
ise, personel o müdüre güvenmez 
ve itibar etmez. Ne yazık ki özellik-
le 2014 yılından itibaren bugüne 
kadar yapılan yönetici atamalarına 
bakıldığında liyakatin, bilginin, tec-
rübenin ölçülmediğini görüyoruz. 
Yine Sayın Cumhurbaşkanı, 23 
Ekim’de yaptığı açıklamada, ‘Eği-
tim yönetimini dışarıdan müdaha-
lelere kapalı hale getireceğiz’ dedi. 
MEB’in konuyla ilgili bir hazırlık 
yaptığını biliyoruz. Bir an önce kişi-
sel inisiyatiflerin kullanılamayacağı 
merkezi yazılı sınav ile ehliyetli, li-
yakatli insanlar makamlara getiril-
melidir. Ülkemizin kaybedecek za-
manı kalmamıştır. Bu konuda Ziya 
Selçuk’un dirayetli davranmasını, 
cesur adımlar atmasını, okulların 
yetkin kadrolarla yönetilmesi için 
objektif, adil bir yönetici atama sis-
teminin hayata geçirmesini talep 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Emlakçılar Odası
Tapu’yu ziyaret etti

Konya Emlakçılar Odası Başka-
nı Sedat Altınay, yönetim kurulu 
üyeleri ve meslektaşları, Konya’da 
yeni göreve başlayan Tapu ve Ka-
dastro 5. Bölge Müdürü Mustafa 
Akkul’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Bakanlık onayı ile Tapu ve 
Kadastro 5. Bölge Müdürlüğü gö-
revine başlayan Mustafa Akkul’a 
hayırlı olsun ziyaretleri devam 
ediyor. Son olarak Konya Emlak-
çılar Odası Başkanı Sedat Altınay, 
Yönetim kurulu üyeleri ile Emlakçı 
esnafından oluşan bir heyet Tapu 
ve Kadastro 5. Bölge Müdürü Mus-
tafa Akkul’u makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun dediler.

Ziyarette Konya Emlakçılar 
Odasının çalışmaları hakkında bilgi 
aktaran Oda Başkanı Sedat Altı-
nay, “Bugüne kadar görev yapmış 
olan tüm müdürlerle uyum içeri-
sinde çalıştıklarını bundan sonrada 
birlik ve beraberlik içinde çalışma-
larını sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaretten dolayı memnuni-
yetini dile getiren Müdür Mustafa 
Akkul, Konya Emlakçılar odası ile 
her zaman birlik ve beraberlik için 
çalışacağız. Hedefimiz Konyalılar 
en iyi hizmeti verebilmektir. Ziya-
retlerinden dolayı Konya Emlakçı-
lar Odası Başkanı Sedat Altınay ve 
yayındaki heyete teşekkür ediyo-
rum” dedi. n HABER MERKEZİ

HİSDER’de Âl-i İmrân Sûresinin 19. âyetini yorumlayan Konya Müftü Yardımcısı Aslan Çıtır, 
“Dinler tarihi diye bir şey yoktur. Sadece dinin yani İslâm’ın tarihi vardır” diye konuştu

‘Dinler tarihi yok, 
İslâm tarihi var!’

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin bu haftaki Pazartesi Sohbet-
leri’nde, “Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve 
Tefsiri” yapıldı.

Yüce Kitabımız Kur’an’dan ila-
hiyat fakültesi talebesi hafız Enes 
Tanrıverdi’nin Lokman Sûresinden 
tek kişilik ayeti okuduktan sonra söz 
alan Konya Müftü Yardımcısı Aslan 
Çıtır, Cuma hutbelerinde okunan 
“Şüphe yok ki Allah katında (hak) 
din İslâm’dır.” (Âl-i İmrân/19) me-
alindeki âyeti yorumladı. “Bu âyeti 
kerime bize şunu ifade ediyor. Din-
ler tarihi diye bir şey yok, dinin tarihi 
var. Yâni Hz. Âdem’den efendimiz 
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’e 
kadar gelen din İslâm dinidir” di-
yen Müftü Yardımcısı Aslan Çıtır, 
bununla alakalı olarak Kur’an-ı Ke-
rim’de doğrudan ve dolaylı olarak 
2336 civarında ayeti kerimenin 
buna işaret ettiğini söyledi.
DİNLER TARİHİ DEĞİL, İSLAM TARİHİ

Kur’an-ı Kerim’de geçen “mil-
let” kelimelerinin tamamının “din” 
anlamında kullanıldığını ifade eden 
Çıtır, ümmet, islâm ve şeriat kelime-
lerinin de din kelimesinin muadilleri 
olduğuna işaret ederek “Din kelime-
si Kur’an-ı Kerim’de İslâm’la bera-
ber kullanılıyor. Dolayısıyla Dinler 
Tarihi diye bir kavramın olmadığı, 
dinin tarihi, o da İslâm Tarihi olarak 
ifade edebiliriz” dedi.

Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. Musa 
ve Hz. İsa’ya, Allah’ın vahyetmiş 
olduğu orijinal nüshalarda her iki 
peygamberinde kendilerini “Müslü-
man” olarak tanımlandığına dikkati 
çeken Çıtır, tahrifata uğradıkları için 
günümüz Tevrat ve İncil’lerde bu 
ayetlerin bulunmadığını, tahrifatın 
da Kur’an’a göre üç şekilde olduğu-
nu söyledi. Çıtır, Kur’an’daki ayetler 
ışığı altında “Allah’ın Hz. Musa’ya 

ve Hz. İsa’ya göndermiş olduğu ilahî 
vahiyde Hazret-i Musa ile Hazret-i 
İsa kendilerini Müslüman olarak 
ifade ediyorlar. Öncelikle peygam-
berler kendilerini tanımlarken Müs-
lüman olarak tanımlıyorlar. ” diye 
konuştu.

TAHRİFATA UĞRAMAYAN 
TEK KİTAP: KUR’AN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim’in kendisini ‘Mü-
heymin’ olarak tanıttığını ve bunun 
da “muhafaza eden, şahit olan” an-
lamına geldiğini belirterek Maide 
Suresi 48’inci ayeti okuyan Çıtır, 
Kur’an’ın iki özelliğini dile getirdi. 

Bunların da, diğer peygamberlere 
inen orijinal vahiyleri “öncekileri 
tasdik edici, koruyucu” olduğunu 
söyledi. Yeryüzünde tahrife uğra-
madan günümüze kadar gelen ve 
kıyamete kadar Allah’ın koruması 
altında devam edecek tek kitabın 
Kur’an-ı Kerim olduğunu söyleyen 
Çıtır, Tevrat ve İncil’i bir kefeye, 
Kur’an-ı Kerim’in diğer kefeye asla 
konulamayacağını dile getirdi.

Hz. Âdem’den Peygamber 
Efendimize kadar bütün peygam-
berlere namaz ibadeti, zekât ibade-
ti, oruç ibadeti, kurban ibadetinin 
bütün ümmetlere farz kılındığını, 
Kur’an’dan ayetleri okuyarak tasdik 
eden Çıtır, her ümmete ayrı ayrı 
şeriat inmesine rağmen inanç esas-
larında, ibadette ve ahlâkta birlik 
olduğuna işaret etti. Burada Kısas 
ayetini ele alan Çıtır, Hz. Musa’nın 
şeriatında haksız yere bir kişinin öl-
dürmesi durumunda kısas olduğu-
nu, Hz. İsa’nın şeriatında ise affetme 
bulunduğunu belirterek şunları dile 
getirdi: “Hz. Muhammed’in şeriatı-
na geldiğimiz zaman kısas var. Kı-
sasın haricinde ise diyet var. Birde 

affetme var.”
İNCİL’DE HZ. MUHAMMED 

“AHMED” OLARAK MÜJDELENİYOR
Âl-i İmrân sûresi 81.ayetin me-

alini okuyarak Allahû Teâlâ’nın, 
peygamberlerden birbirlerini des-
tekleyeceklerine dair ahit aldığını 
ifade eden Çıtır, bunun “önden ge-
len peygamberin bir öncekini tasdik 
edeceği, bir öncekinin de kendinden 
sonraki geleni müjdeleyeceği”ne 
dair bir ahit olduğunu belirterek 
“İnsanlığın ilk atası Hz. Âdem. On-
dan sonra ikinci ata olarak Hz. Nuh 
ve üçüncü ata olarak da Hz. İbrahim 
geliyor. Ayetlerde Hz. İbrahim, Hz. 
Nuh’a tabi olduğunu ifade ediyor. 
Efendimiz (s.a.v) de Hz. İbrahim’e 
tabi olduğunu ifade ediyor. Müj-
de anlamına gelen İncil’de Hz. İsa, 
Hâtemü’l-enbiya Peygamber Efen-
dimiz’in ismini “Ahmed” olarak 
müjdeliyor” dedi.

Meram Uluslararası Gençlik 
Merkezi’nde gerçekleştirilen sohbet, 
teşekkür plaketleri ve ilahiyat fakül-
tesi öğrencisi hafız Fatih Cankıy-
maz’ın Kur’an tilâveti ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Tropikal Kelebek Bahçesi tatilde ücretsiz

Aslan Çıtır
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Erzurumspor 
iki transfer yaptı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sağ bek Serkan 
Kurtuluş ile Norveçli santrfor Kristian Fardal Opseth’i 
transfer etti. Devre arası transfer çalışmalarına ara ver-
meden devam eden BB Erzurumspor, sağ bek için Elazı-
ğspor’dan Serkan Kurtuluş ile anlaşmaya vardı. Erzurum 
temsilcisi, santrfor mevkine ise Norveç’in Bodo Glimt 
takımında forma giyen forvet Kristian Fardal Opseth’i 
transfer etti. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıkla-
mada, her iki futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığı 
kaydedilirken, futbolcuların önümüzdeki günlerde resmi 
imzayı atarak takımla birlikte çalışmalara katılacakları da 
belirtildi.  n İHA

Akhisarspor, Cocalic’i 
renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Belçi-
ka 2. Lig ekibi KV Mechelen’de forma giyen Edin Cocalic’i 
2,5 yıllığına renklerine bağladı. 31 yaşındaki Boşnak fut-
bolcu daha önce Zeljeznicar, Panionios, Maccabi Hafia 
ve son olarak KV Mechelen formalarını giydi. Kariyeri bo-
yunca 279 karşılaşmaya çıkan tecrübeli defans oyuncusu 
10 gol ve 1 asist kaydederken 9 kez kırmızı kart gördü. 

Bu transferin ardından yeşil-siyahlıların kadrosunda-
ki yabancı sayısı 15’e yükseldi. Yılmaz Atabarut Tesisle-
rinde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hüseyin 
Eryüksel de yer aldı.  n İHA

Aytemiz Alanyaspor’da 
kupa mesaisi sürüyor
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 

Turu ikinci maçında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın 
hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. Alanyaspor Cengiz 
Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın 
gözetiminde başlayan antrenmanda, Demir Grup Si-
vasspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen futbolcular 
yenileme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ha-
reketlerinin ardından dayanıklılık ve şut çalışmaları ger-
çekleştirdi. Alanyaspor hazırlıklarını bugün saat 16.00’da 
tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.  n İHA

Göztepe’den Hüseyin Göçek eleştirisi
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 

hakem Hüseyin Göçek ve VAR sistemi 
hakkında açıklamalarda bulundu. VAR’ın 
anlatıldığı gibi uygulanmadığını belirten 
Sepil, geçen sezondan bu yana maçla-
rının büyük çoğunluğunun Hüseyin Gö-
çek’in yönetmesine de tepki gösterdi. 

Spor Toto Süper Lig’de 18. hafta-
yı Yeni Malatyaspor deplasmanındaki 
3-2’lik yenilgiyle puansız kapatan Gözte-
pe’de Başkan Mehmet Sepil, VAR siste-
minin hep aleyhlerine işlediğini söyledi. 
Sepil, “Bugüne kadar hakemler hakkında 
konuşmuyorduk. Ancak Yeni Malatyaspor 
maçında yaşananlardan sonra yeter de-
dik. Ligin ilk maçında VAR’dan etkilenen 
ilk takım olmuştuk. Yetkililer bu sistemin 
zamanla oturacağını söylediler ve biz de 
anlayış gösterdik. Aradan 16 maç geçti ve 
yine Malatya maçına geldik. Her pozis-
yondan önce hakem ve VAR odası arasın-
da görüşme gerçekleşti. Maç da sürekli 
soğudu. 4. dakikada Jerome’un ceza sa-
hası içinde yerde kaldığı pozisyonda Hü-
seyin Göçek, 1.54 dakika odayla konuşup 
maçı devam ettirdi” ifadelerini kullandı. 

“VAR ALEYHİMİZE İŞLEDİ” 
Sezon başından bu yana hiç penaltı 

kullanmadıklarının altını çizen Göztepe 

Başkanı Sepil, “Hüseyin Göçek, 1.54 da-
kika içeriyle konuşmasına rağmen gidip 
pozisyonu izlemedi. Sezon başından bu 
yana bizim maçlarda 12 VAR inceleme-
sine gidilirken, lehimize çıkan yalnızca 
1 pozisyon var. O da bu sezon oynanan 
Trabzonspor maçında Burak’ın son daki-
kada attığı golün iptal edilmesi. O maçta 
da hakem olan Göçek, oldukça açık olan 
pozisyonu tam 2.54 dakika izledikten son-
ra karar verebildi. Herhalde 100 kamera 
çekimi olsa hepsini izleyecekti. Bize an-
latılan uygulamayla yapılanlara arasında 
benzerlik görmüyorum” dedi. 

“NEDEN SÜREKLİ GÖKÇEK?” 
Son bir buçuk sezonda Hüseyin Gö-

çek’in 9 maçlarını yönetmesine de sert 
tepki veren Mehmet Sepil, “Geçen se-
zondan bu yana Göztepe, ligde 52 maça 
çıkarken, Hüseyin Göçek 31 maçta görev 
yapmış. Göçek, bu sürede 9 kez bizim 
maçlara verilmiş. 25 tane hakem varken, 
neden bizim maçlarımıza aynı atamalar 
yapılıyor? Sürekli aynı hakemlerle maç 
oynuyoruz. Bazı hakemlerin maaşını 
resmen biz veriyoruz. Hüseyin Göçek’in 
yönettiği maçlarda koltuğa endişeyle otu-
ruyorum” diye konuştu.  
n İHA

Ali Ay: Amacımız sponsorlukları arttırmak
Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer 

tahtası ile alakalı konuşarak, “Transfer 
tahtasını sonra bakacağız. Önce açalım. 
Şua nda 28 tane futbolcumuz var” dedi. 

Yeşil-beyazlı takım Azerbeycan’ın 
Neftçi Baku kulübü ile kardeşlik ve 
stratejik işbirliği protokolü imzaladı. 
İmzaların ardından gündemi değerlen-
diren Ay, “Sezon başından beri teknik 
kadromuz ve futbolcularımıza teşekkür 
ediyorum. Sezon başından beri bulun-
duğumuz konumda olmamız lazım. En 
azından ilk 5’in içerisinde olmamız la-
zım. VAR sistemiyle aşağı yukarı 8 puan 
kaybettik. Akşam gol iptal olacak diye 
ödüm patladı. İkinci yarı çok iyi top oy-
nadık. Eksikliklerimiz var. Burada duru-
mu izah etmeme gerek yok. Bunun için 

uğraş veriyoruz. 9-10 günlük süre var. 
Bu sürede umarım güzel gelişmeler 
olur. Bizde gerekeni yaparız. İnşallah 
sonunda gerçekleşir. Bizde istiyoruz” 
diye konuştu. 

Azerbaycan kulübü ile ilişkileri de-
ğerlendiren Ay, “İlişkilerimiz bundan 
sonra iyi şekilde devam edecek. Bura-
daki amaç iki takımı daha fazla tanıt-
mak. Futbol artık endüstriyel hale geldi. 
Buradaki amaç sponsorluklarımızı art-
tırmak” açıklamasını yaptı. 

Transfer tahtası ile ilgili soruya Ay, 
“Transfer tahtasını sonra bakacağız. 
Önce açalım. Şu anda 28 tane futbolcu-
muz var” şeklinde cevapladı. 

AYTAÇ KARA PARLIYOR
Bursaspor’un yetenekli orta saha 

oyuncusu Aytaç Kara, bu sezon oynadı-
ğı futbolla göz dolduruyor. Fenerbahçe 
maçında ağları havalandıran Kara, ta-
kımın en golcü futbolcusu durumunda 
bulunuyor. 

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında 
transfer ettiği Aytaç Kara, oynadığı fut-
bolla formanın hakkını veriyor. Takımın 
kısa sürede değişmez ismi olan yete-
nekli futbolcu, her kesimin sevgisini 
kazandı. Takıma katıldıktan sonra orta 
alanda Badji ile iyi bir uyum sergileyen 
Kara, bitmek bilmeyen enerjisini maçın 
tamamına yayıyor. 

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ 
Orta alanda pas alışverişini yapan 

yetenekli oyuncu, skor bakımında da ta-
kımına büyük katkı sağlıyor. Dün oyna-

nan Fenerbahçe maçının ilk yarısında 
mutlak bir golü kaçıran tecrübeli futbol-
cu, müsabakanın son dakikalarındaki 
kafa golüyle takımına bir puanı getirdi. 
Bursaspor’da yeniden kendini bulan 25 
yaşındaki isim, attığı 4 golle takımın en 
golcü futbolcusu konumunda yer alıyor. 

“GOL ATTIĞIM 
İÇİN MUTLUYUM” 

Kara maç sonu yaptığı açıklamada, 
“İkinci yarı Lima ve Yusuf’un oyuna 
girmesiyle hareketlilik geldi. Onların 
da katkısıyla iyi bir 45 dakika izlettik. 
Yakaladığımız pozisyonlar var. İkinci 
yarı attığım gol için mutluyum. Şansız-
lığımızı kırmamız gerekiyor. Bursaspor 
camiasını inşallah hak ettiğimiz yere 
getiririz” dedi..  n İHA

Yanal çare olmadı!
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de kötü gidişe 

Ersun Yanal da çare olamadı. Sezona yönetim değişikliğinin ardından teknik direktör Phillip Cocu ile başlayan sarı-
lacivertliler, üst üste aldığı olumsuz sonuçların ardından Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmıştı

Uzun süre kamuoyunda teknik direktör belirsizliğine 
neden olan ayrılışın ardından Cocu’nun yardımcısı Erwin 
Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe’de, bu beraber-
lik de uzun sürmedi. Bunun üzerine Ali Koç yönetimi, sa-
rı-lacivertli taraftarların Phillip Cocu döneminden itibaren 
takımın başında görmek istediği Ersun Yanal ile ilk yarının 
son haftalarında anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adamın 
ikinci defa Fenerbahçe’ye gelişiyle yakalanan olumlu hava 
da alınan kötü sonuçların ardından dağıldı.

TEK GALİBİYET KUPADA
Yanal, Fenerbahçe’deki ikinci döneminde ilk resmi ma-

çına Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı-
laşmasında çıktı. Sarı-lacivertliler, konuk ettiği rakibi ile 2-2 
berabere kaldı. Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 
rövanşında deplasmanda Giresunspor’u 5-2 yendiği karşı-
laşma Yanal’ın takımıyla kazandığı tek galibiyet oldu. De-
neyimli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe’nin başında 
çıktığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 
Süper Lig’de oynadığı Antalyaspor ve son olarak Bursaspor 
maçlarından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, Ersun Yanal dö-
neminde tek mağlubiyetini ise kupada son 16 turu ilk karşı-
laşmasında Ümraniyespor karşısında yaşadı.

SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ 
KORUYAMADI

Süper Lig’de Ersun Yanal yönetiminde henüz galibiyetle 
tanışamayan Fenerbahçe, bu dönemde oynadığı 3 müca-
delenin 2’sinde skor üstünlüğünü son dakikalarda yediği 
gollerle kaybetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk 
eden sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını 2-0 üstün-
lükle kapatmasına rağmen biri son dakikalarda olmak üzere 
ikinci yarıda yediği 2 golle 1 puana razı oldu. Bu dönemde 
daha sonra deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere 
kalan sarı-lacivertliler, Bursaspor karşısında da skor üstün-
lüğünü koruyamadı. Fenerbahçe, deplasmanda ilk yarısını 
1-0 önde geçtiği karşılaşmada yine son dakikalarda yediği 
golle 2 puan bıraktı.

ERSUN YANAL, 
KOEMAN’IN GERİSİNDE KALDI

Fenerbahçe’de büyük umutlarla takımın başına getirilen 
Ersun Yanal, taraftarın beklediği başlangıcı yapamadı. Sa-
rı-lacivertliler, Ersun Yanal’ın ilk 5 resmi maçında 3 Süper 
Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkarken, bu karşılaş-
malarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Cocu’nun gidişinin ardından teknik direktörlüğe getiri-
len Koeman ise takımıyla ilk 5 resmi maçında 2 galibiyet, 2 
beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Koeman, bu dönemde 2 
UEFA Avrupa Ligi, 3 Süper Lig maçına çıkmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe’deki ilk 5 resmi maçında en kötü 
istatistiğe imza atan teknik direktör ise Phillip Cocu olmuştu. 
Sarı-lacivertliler, Cocu döneminde 2 UEFA Şampiyonlar Ligi 
ön eleme turu, 3 de Süper Lig maçına çıkmıştı ve sahadan 
3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrılmıştı. n AA
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Selçuklu Belediyespor’dan kick boksta 3 madalya 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks 

Takımı, Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık 
Kick Boks Şampiyonası’ndan 3 madalya ile 
döndü. Türkiye Kick Boks Federasyonu faa-
liyet programında yer alan Türkiye Açık Kick 
Boks Şampiyonası 14-20 Ocak tarihleri ara-
sında Antalya’da düzenlendi. Yoğun bir katı-
lımın gerçekleştiği şampiyonada 1950 sporcu 
madalya için mücadele etti. Şampiyonada 4 
sporcusuyla mücadele eden Selçuklu Bele-
diyespor Kulübü’nde 3 sporcu madalya alma 
başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yılın Türkiye 
Şampiyonu ve  Dünya üçüncüsü olan Selçuklu 
Belediyespor Kulübü sporcusu Fatih Koçyiğit 
bu yılda Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir 
başarıya imza attı. 57 kg Full Contact Gençler 
kategorisinde mücadele eden Koçyiğit, final 
maçında rakibini 3-0 mağlup ederek altın 
madalyanın sahibi oldu. 56 kg Gençler Full 
Contact kategorisinde mücadele eden Cemile 
Ayhan ise finalde rakibine 2-1’lik skorla mağ-
lup olunca gümüş madalya elde etti. 60 kg 
Full Contact Gençler kategorisinde mücadele 
eden bir diğer Selçuklu Belediyespor Kulübü 

sporcusu Büşra Güneş üçüncülük maçında 
rakibini 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi 
oldu. Şampiyonadan toplamda 3 madalya ile 
dönen Selçuklu Belediyespor Kulübü önemli 
bir başarıya imza attı.

AKER:  HEDEFİMİZ AVRUPA 
ŞAMPİYONASINDA MADALYA

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks 
Takımı Başantrenörü Mevlüt Aker, Şampiyo-
nadan 3 madalya ile döndükleri için mutlu ol-
duklarını ifade etti. Aker, “Tamamı Selçuklu 
Belediyesi Spor Okullarından yetiştirdiğimiz 
sporculardan oluşan Kick Boks Takımımız 
şampiyonadan önemli bir başarı elde etti. Bi-
zim açımızdan son derece faydalı ve güzel bir 
şampiyona oldu. Toplamda 4 sporcuyla katıl-
dık ve 3 sporcumuz madalya kazandı. 2019 
yılında hedefimiz Avrupa Şampiyonasında 
mücadele edecek olan Milli Takımımıza spor-
cu kazandırmak ve  Avrupa’dan madalya ge-
tirmek olacak. Bugünden itibaren bunun için 
çalışarak inşallah Avrupa Şampiyonası için 
belirlediğimiz hedefe de ulaşacağız” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Erol Küçükbakırcı: 
Önemli imzalar atacağız

Bisiklet Federasyonu’nun 2019 Yılı Faaliyet takvimin-
de yer alan 3. Bisiklet Çalıştay ve Vize Semineri Antal-
ya’da gerçekleştirildi. Çalıştaya antrenörler, hakemler, il 
temsilcileri ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçük-
bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çalıştayda dün-
yaca ünlü antrenör ve hakemler katılımcılara yeni kurallar 
ve güncel gelişmeler hakkında bilgi aktardı. Antalya’da 
konuşan Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 
“Bisiklet sporunun gelişmesi için elimizden gelen çabayı 
gösteriyoruz. Bu çalıştayımızda bunun için bir örnek teşkil 
etmektedir. Antalya-Manavgat’ta gerçekleştirdiğimiz 3. 
Bisiklet Çalıştayı ve vize seminerinde önemli konuları ele 
aldık. İnşallah 2019 yılı içerisinde bisiklet adına önemli 
imzalar atacağız” dedi. n SPOR SERVİSİ

Taşkentspor’da hedef 
Play – Off oynamak

Konya 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden 
Taşkentspor futbol takımında ilk hedef Play - Off maçları 
oynamak, ardından ise Süper Küme’ye olarak belirlen-
di. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antrenör Talat 
Yıldırım, “Ligin 13. haftasında karşı karşıya geleceğimiz 
Demirspor maçına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu maç 
bizim açımızda çok önemli ve aynı zamanda 6 puan de-
ğerinde bir karşılaşmadır. Hedefimiz iyi bir futbol ve üç 
puan olarak belirledik. Bu maçı kayıpsız geçtiğimiz tak-
dirde ilk hedefimiz olan Play – Off grubuna kalma san-
sımızı yükselteceğiz” dedi. Taşkentspor Kulübü Başkanı 
Ahmet Şanlı ise, “Lig bitimindeki hedefimiz ilk önce ilk 
üçe girerek Play - Off maçları oynamak, ardından ise 
hedefimiz olan Süper Küme’ye yükselmektir. Demirspor 
maçı bizim açımızda önemli bir maç. Kayıpsız geçmeyi 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar 
rehavete kurban gitti
Meram Kara Kartallar teknik direktörü Faysal Bayra-

moğlu Emirgazi Belediyespor maçını değerlendirdi. De-
neyimli teknik adam 1-0’ın rehavetine düşerek bir puana 
razı olduklarını söyledi. Konya Süper Amatör Küme’de 
hafta sonu oynanan maçta Meram Kara Kartallar Emirga-
zi Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra de-
ğerlendirmelerde bulunan Meram Kara Kartallar teknik 
direktörü Faysal Bayramoğlu, “Maça iyi başladık. Tem-
polu, istekli olan taraf bizdik. Maçın başında bulduğumuz 
gol bizim adımıza iyiydi. İlk yarıyı da bu skorla tamam-
ladıktan sonra ikinci yarıda rakibin temposunun düşme-
sini bekliyorduk ancak rakip ikinci yarıya daha tempolu 
başladı. Biz de aynı tempoyu yakalamaya çalıştık. Oyun-
cularımız 1-0 önde olmanın rehavetiyle hareket edince 
rakip daha fazla atak yapmaya başladı ve golü buldular. 
Aslında gol öncesinde kaçırdıkları fırsatlar da bunun ha-
bercisi gibiydi. Biz golden sonra atak geliştirdik bire bir 
pozisyonlar yakaladık ancak kaleciyi geçemedik.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Alper Avcı’dan 
hakem tepkisi!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Alper Avcı, yaptığı 
açıklamalarda hakem hatalarına değindi. Genç bir takıma sahip oldukları için altyapı takımı 

olarak görüldüklerini ve adaletsiz yönetim sergilendiğini ifade eden Avcı, destek istedi
Ligde ikinci yarının ilk maçında lider 

Tuzlaspor’a mağlup olan Konya Anadolu 
Selçukspor’da Teknik Direktör Alper Avcı 
açıklamalarda bulundu. Mücadelede gör-
dükleri kırmızı kartın haksız olduğuna dikkat 
çeken Avcı, hakem hatalarının sürekli rakip 
takımlar lehine yapıldığını ifade etti. Oyun-
cularının oynadığı oyundan memnun oldu-
ğunu da belirten Avcı, ilerleyen haftalarda 
daha iyi olacaklarını sözlerine ekledi.

LİDERLİĞİN ÖZGÜVENİ
 İLE BASKILI OYNADILAR

Sözlerine Tuzlaspor maçını değerlen-
direrek başlayan Yavru Kartal’ın hocası 
Alper Avcı, mücadeleye iyi hazırlandıklarını 
ancak rakibin özgüveninin daha yüksek ol-
duğunu belirterek, “Tabii ki deplasmanda 
lider takımla oynadık. Ama biz gerçek an-
lamda kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. 
Sezon sonunda oyuncularımın bireysel 
olarak ve takım olarak önemli hedeflerimiz 
var. Biz burada oyuncularımızın gelişimine 
katkı vermek istiyoruz. Bu anlamda tüm 
karşılaşmalarımıza özellikle bugün liderle 
oynayacağımız maça hazırlanırken hedef-
lerimize odaklanarak hazırlandık. Oyuncu-
larımızla karşılaşma öncesinde yaptığımız 
konuşmada ikinci yarıya iyi bir başlangıç 
yapmanın önemini anlattık. Maça iyide 
başladık, istediğimiz gibi giden bir ilk yarı 
oynadık. Lider Tuzlaspor kendi evinde oy-
namanın verdiği avantaj ve lider olmanın öz 
güveni ile baskı kurmaya çalıştı” ifadelerini 
kullandı.

HAKSIZ GELEN BİR KIRMIZI KART
Tuzlaspor maçını ikinci yarısında oyu-

nun kontrolünü ellerine aldıklarını ancak 
haksız bir kırmızı kart görerek konsantras-
yon kaybı yaşandığını dile getiren Avcı, “İlk 
40 dakikada rakibin bu isteğine cevap vere-
bilme anlamında savunma alanında, adam 
paylaşımlarında ve alan savunmasında 
doğru işler yaptık. Kazandığımız toplarla 
hücumlara doğru çıktık. Fakat 43. dakikada 
hücuma çıkarken, özellikle sezon başından 

bu yana üzerinde durduğumuz kaybedilen 
topların geri dönüşünde doğru pozisyon 
alma anlamında yaptığımız hata sonucun-
da gol yedik. İkinci yarıda oyun disiplinimiz-
den ödün vermeden kontrolü ele almaya 
çalıştık. Ve beraberlik golünü bulduk. Maç 
1-1 olduktan kısa bir süre sonra bize göre 
haksız bir kırmızı kart ile sahada bir kişi ek-
sik kaldık. Kartın hemen ardından gelen gol 
konsantrasyon anlamında oyuncularımızı 
etkiledi. Sahada eksik olmamıza rağmen 
rakibimiz karşısında etkili olmaya çalıştık. 
Savunmada görev oyuncularımızın da des-
teği ile ön tarafta, hücumda etkili olduk. Di-
rekten dönen toplarımız ve pozisyonlarımız 
oldu, fakat istediğimiz sonucu alamadık. 
İnşallah önümüzdeki haftalarda bu sonucu 
telafi edebilecek güce sahibiz” dedi.
ADALETLİ VE OBJEKTİF YÖNETİM ÇAĞRISI

Son olarak yapılan hakem hatalarının 
Konya Anadolu Selçukspor aleyhine oldu-
ğunu belirten Alper Avcı, “Ancak özellikle 
şunu söylemek istiyorum, burada bulun-
duğum üç sezon boyunca yaşadığımız 
çok önemli bir nokta var. Sahada özellikle 
karşılaşmayı yöneten hakemler bizi bir 
altyapı takımı olarak görüyor ve hem iç 
sahada hem de deplasmanda oynadığımız 
maçlarda inisiyatif ve tercih haklarını ge-
nellikle rakipten yana kullanıyorlar. Biz bu 
yüzden genç oyuncularımızla sahada çok 
motivasyon kaybı yaşıyoruz. Karşılaşmayı 
yöneten hakemlerden sadece kararlarında 
daha adaletli ve objektif olmalarını bekli-
yoruz. Bugün sahada 21 yaş ortalamasıyla 
oynayan bir takımımız vardı. Maça ortak 
olabilmek üç puan alabilmek için her şeyi 
yaptı ancak kırılgan bir yapıya sahip ve ko-
lay etkilenebilen bu oyuncu grubu, hakem 
yönetiminin objektif olmadığını hissederek 
büyük motivasyon kaybı ile oyun kontrolünü 
kaybedebiliyorlar. Biz büyüklerimizden bu 
konuda destek bekliyoruz” diyerek sözlerini 
noktaladı.
n SPOR SERVİSİ

Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası’na ilgi büyük
Konya’da başlayan Büyükler Türkiye 

Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününe 
protokol üyeleri büyük ilgi gösterdi. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre 
Merkezi’nde başlayan ve 5 gün sürecek 
şampiyonanın ilk gününde Kamu Başde-
netçisi Şeref Malkoç, Devlet Eski Bakanı 
Ahmet Cemil Tunç, Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Konya Bölge Adliye Mahkeme-
si Başsavcısı Abdullah Gündüz, Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mev-
lüt Gülbudak, Adalet Komisyon Başkanı 
Eyüp Mergen ve Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz müsabakaları iz-
ledi.

BAŞARILARI YAKINDAN 
TAKİP EDİYORUM

Tekvando camiasına hitaben bir ko-
nuşma yapan Kamu Başdenetçisi Şeref 

Malkoç, Türkiye’nin dört bir yanından 
1600 sporcunun böylesine bir şampi-
yonada mücadele etmesini fevkalade 
olarak nitelendirerek, “Tüm sporculara 
başarılar diliyorum. Türk tekvandosunun 
başarılarını yakından takip ediyorum. 
Bugün burada büyük başarılar kazanan 
bir camiayla birlikte olmaktan dolayı çok 
mutluyum. Millet olarak bugüne kadar 
dünyada medeniyet yarışında hep önde 
olduk. Başka milletler bir Mevlana,  bir 
Fatih, bir Atatürk çıkaramadılar. Bugün 
ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan önderliğinde medeniyet 
yarışında örnek olmaya devam ediyo-
ruz” dedi.

BAŞKAN ŞAHİN’E KUTLAMA
Kendisinin de bir dönem tekvando 

yaptığını hatırlatan Malkoç, “Trabzon’da 
lise yıllarında ben de tekvando yapmış-
tım. Ama ne yazık ki devam edemedim. 

İçimde uhde kalmıştı. Şimdi sizin başa-
rılarınızla övünüyorum. Bu salon Şeb-i 
Aruz törenlerinin yapıldığı salon. Mevla-
na’nın duyduğu aşkla heyecanla imanla 
bu sporu yapıyorsunuz. 450 bine ulaşan 
lisanslı sporcu sayısı arttıkça ahlaklı, 
vatana millete bağlı gençlerin sayısı ar-
tıyor. Sizleri yetiştirenleri ve Türkiye Tek-
vando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. 
Metin Şahin’i kutluyorum” diye konuştu.

PLAKETLERİ METİN ŞAHİN VERDİ
Türkiye Tekvando Federasyonu Baş-

kanı Doç. Dr. Metin Şahin ise, şampi-
yonayı ziyaret eden Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç ve diğer protokol üyelerine 
teşekkür etti. Şahin, tekvando camiasına 
yönelik yaptığı konuşma nedeniyle Mal-
koç’a şükranlarını sundu. Metin Şahin, 
konuşmaların ardından ziyaretçilere gü-
nün anısına plaket takdim etti. 
n SPOR SERVİSİ



Afyonspor Musa 
Araz’ı açıkladı

Atiker Konyaspor’un ikinci yarı kadroda düşünmediği 
isimlerden olan Musa Araz TFF 1. Lig ekiplerinden Afjet 
Afyonspor’a kiralandı. Afyon temsilcisi transferi “Afjet 
Afyonspor’umuz Süper Lig ekibi Konyaspor’dan başarılı 
orta saha oyuncusu Musa Araz ile sözleşme imzalamış-
tır.” İfadeleri ile duyurdu. Konyaspor’dan konu ile ilgili 
yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Musa Araz sezon so-
nuna kadar Afjet Afyonspor’a kiralanmıştır” denildi. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan 
başsağlığı mesajı
Atiker Konyaspor, tecrübeli futbolcu Ferhat Özto-

run’un vefat eden dedesi için taziye mesajı yayınladı. 
Konyaspor yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, 
“Futbolcumuz Ferhat Öztorun’un Dedesi Oktay Yaman’ın 
vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah’tan rahmet, başta oyuncumuz Ferhat 
Öztorun olmak üzere, ailesi, sevdikleri ve yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.  n SPOR SERVİSİ

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 18 9 2 7 37 29 8 29
5.TRABZONSPOR 18 8 5 5 34 26 8 29
6.BEŞİKTAŞ 18 8 5 5 31 24 7 29
7.ATİKER 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.BURSASPOR 18 4 10 4 18 18 0 22
11.GÖZTEPE 18 7 1 10 20 22 -2 22
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.FENERBAHÇE 18 3 8 7 17 25 -8 17
16.AKHİSARSPOR 18 4 5 9 20 29 -9 17
17.BB ERZURUMSPOR 18 3 7 8 17 24 -7 16
18.Ç. RİZESPOR 18 2 9 7 20 28 -8 15
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PUAN DURUMU

Dev hamleler
Atiker Konyaspor yönetimi taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. Göreve geldiği 
günden beri ortaya koydukları yönetim performansı ile taraftarın takdirini kazanan 
Hilmi Kulluk ve ekibi son ortaya konulan projelerle camianın büyük desteğini aldı

Spor Toto Süper Lig’e yavaş yavaş ağır-
lığını koymaya başlayan Atiker Konyaspor 
sportif alana yardımcı bölümlerde de haya-
ta geçirdiği projelerle örnek olmaya devam 
ediyor. Bir yandan futbol dışı gelirleri artır-
maya çalışan başkan Hilmi Kulluk ve ekibi 
diğer yandan taraftarın ısrarla istediği pro-
jeleri de gündemine aldı. Son dönemdeki 
Konyaspor altyapısına yapılan yatırımlar, 
Kartal heykeli projesi ve Konyaspor kafe 
projesi camianın takdirini topladı. İşte Kon-
yaspor’un o projeleri…

TARAFTARA MÜJDE
Atiker Konyaspor taraftarının uzun sü-

redir yapılmasını istediği Çift Başlı Kartal 
heykeli için Konyaspor yönetimi harekete 
geçti. Konyaspor’un simgesi olan Kartal 
heykeli Haziran ayında stadyum önündeki 
yerini alacak. Atiker Konyaspor taraftarı 
uzun süredir Konyaspor ile özdeşleşecek 
bir heykelin yapılması için kampanya yürü-
tüyordu. Konyaspor yönetimi taraftarın bu 
isteğini görmezden gelmeyerek çalışma-
lara başladı. Başkan Hilmi Kulluk’un bizzat 
ilgilendiği projeye göre heykelin yapımı 
tamamlanarak sezon sonunda stadyum 
önündeki yerini alacak. 

TEKNOLOJİK ALTYAPIYA YATIRIM
Atiker Konyaspor yönetimi Kon-

yaspor’un geleceğini inşa etmeye devam 
ediyor. Pek çok takım ekonomik sorunlarla 
boğuşmasına rağmen transfer gündemiyle 
savrulurken Konyaspor ise kulübün moder-
nizasyonu ile meşgul. Bunun son örneği 
kulübün teknolojik altyapısına yapılan ya-
tırımda sergilendi. Son 1 ayda Konyaspor, 
Anadolu Selçukspor ve altyapının ihtiyaç 
duyduğu teknolojik donanım ve yazılım 
(Ölçme-değerlendirme, veri tabanı vs) için 
1.5 milyon liralık yatırım yapıldı. Konyaspor 
yönetiminin popülist transfer politikaları ile 
kulübün geleceğini tehlikeye atmaktansa 
mevcut oyuncuların verimliliğini artıracak 
projelere imza atması spor kamuoyunun 

takdirini topladı.
KONYASPOR KAFE İÇİN İLK ADIM ATILDI

Futbol dışı gelirleri artırma adına farklı 
projeler peşinde olan Konyaspor’dan ta-
raftarı heyecanlandıracak bir adım atıldı. 
Konyaspor yönetimi hem Konyaspor ürün-
lerinin satışının yapılacağı hem de kafe 
olarak taraftara hizmet verecek olan Kon-
yaStore&Kafe için harekete geçti. 

İlk planlamaya göre proje 800 bin lira-
ya malolacak ve Atatürk Cadddesi ile Kazım 
Karabekir Caddesi arasında yer alan içinde 
Atatürk Evi Müzesi ve Konya Kız Ortaokulu 
gibi tescilli yapıların olduğu parselde inşa 
edilecek.

Taraftarlar diğer KonyaStore’larda ol-
duğu gibi Konyaspor ürünlerini satın ala-
bilecek aynı zamanda işletme kafe olarak 
hizmet verecek. Proje ile ilgili ilk adım 
önceki gün yapılan yönetim kurulu toplan-
tısında atıldı. Konyaspor yönetim kurulu 
toplantısına katılan Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a proje 
sunulurken, Altay’ın kafe fikrine sıcak bak-
tığı öğrenildi.  n SPOR SERVİSİ

ASKF Başkanı Remzi Ay’dan 
Mehmet Yıldırım’a kutlama

Tekvando Şampiyonası’nın 
açılış seremonisi yapıldı

Sorumluluğunu Konyalı teknik 
direktör Mehmet Yıldırım’ın yaptığı 
TFF U16 Milli Takımı Ege Kupası’nda 
şampiyon oldu. 

Konya’da 1984 yılında amatör 
spor kulüplerinden Karabağ Genç-
lerbirliği’nde futbola başlayan; An-
karagücü, Trabzonspor, Konyaspor, 
Başakşehir gibi birçok kulüpte pro-
fesyonel futbol oynayan ve şu an 
Türkiye Futbol Federasyonu, U16 
Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü 
yapan Mehmet Yıldırım’ın başarısını 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Remzi Ay kutladı. 
Ay açıklamasında, “Bu yıl 20’incisi 
düzenlenen Mercedes-Benz U16 
Ege Kupası’nın final maçında İspan-

ya’yı 2-0 mağlup ederek şampiyon 
olan TFF U16 Milli Takımımızı canı 
gönülden kutlarım. Ülke genelinde 
kulüplerimizde yer alan yetenekli 
genç futbolcuların sistemli çalışma-
lar sonucunda ortaya çıkarılması ve 
bu oyuncuları doğru ellerde gelişti-
rerek, doğru program içerisinde Milli 
Takımlarımızın hizmetine sunulması 
gereğini belirtmek isterim. Bu bağ-
lamda amatör ve profesyonel kulüp-
lerimizin mutlaka altyapıya önem 
vermeleri gereği ve gerçeği ile Milli 
Takımımızda başarıyla görev yapan 
Konyalı teknik direktörümüz Mehmet 
Yıldırım’ı tebrik eder başarılarının 
devamını dilerim.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Tekvando Federasyonu 
Büyükler Türkiye Şampiyonası’nın 
açılış seremonisi yapıldı. Toplamda 
1800 sporcunun mücadele ettiği 21 
Ocak’ta başlayan Büyükler Tekvando 
Türkiye Şampiyonası açılış seremo-
nisi yapıldı. Karatay Spor ve Kongre 
Merkezi’nde yapılan açılış seremo-
nisine, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Ak Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Ercan Yaşin, Ak Parti Me-
ram Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Kavuş, Türkiye Tekvando Federasyon 
Başkanı Metin Şahin, Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, TSYD 
Konya Şubesi Başkanı Murat Dön-

mez ve çok sayıda davetli katıldı. 
Açılış töreninde; sporcuların tören 
geçişi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ardından Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Ak Parti Konya Milletvekili 

Selman Özboyacı ve Federasyon 
Başkanı Metin Şahin birer konuşma 
yaparken, organizasyona katkıların-
dan dolayı protokol üyelerine plaket 
takdim edildi. n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar görsel 
şölene hazırlanıyor

Atiker Konyaspor’da Pazar günü 
saat 16.00’da oynanacak zorlu Antal-
yaspor maçının heyecanı yaşanıyor. Zir-
ve yolculuğunun en kritik virajlarından 
olan Antalyaspor karşılaşması için ha-
zırlıklarını sürdüren Anadolu Kartalı’nın 
yanı sıra taraftar da kritik maça hazırla-
nıyor. Konyaspor’un taraftar grubu Nal-
çacılılar maçta yine görsel bir şölene 

imza atacak.  Daha önce yaptığı pek çok 
koreografi ile gündeme gelen Nalçacı-
lılar Antalyaspor maçına özel yeni bir 
koreografi gerçekleştirecek. Yapılacak 
koreografinin içeriği sır gibi saklanırken 
Antalyaspor taraftarının daha önce yap-
mayı deneyip de başaramadığı koreog-
rafilerin tiye alınacağı tahmin ediliyor. 
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’dan 
Mızırak’a nezaket ziyareti

Atiker Konyaspor’un Asbaşkanların-
dan Mehmet Günbaş ve Genel Müdür 
Bahri Bıçakcı, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektör Yardımcılığına getirilen 
Konyaspor eski İkinci Başkanı Zekeriya 
Mızırak’ı makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyaretin gündemi Atiker 
Konyaspor’du.  Ziyarette konuşan Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak: “Konyaspor altya-
pısında futbol oynanan çocuklara yöne-
lik Necmettin Erbakan Üniversitesi ile 
ortak oluşturulacak bir projede gönüllü 

olarak psikolojik destek sağlamaktan 
mutluluk duyacaklarını ifade etti. Mızı-
rak, Atiker Konyaspor’un gidişatından 
memnun olduğunu dile getirerek, “ku-
lübümüzün çok daha iyi yerlere gelece-
ğine olan inancımız sonsuz” dedi. 

Ziyaretin anısına Prof.Dr. Zekeriya 
Mızırak’a üzerinde isminin yazılı oldu-
ğu 42 numaralı forma, fincan takımı ve 
üzerinde Esma-ül Hüsna bulunan sema-
zen figürü hediye edildi.
n SPOR SERVİSİ
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