
Mektebim, 
Türkiye geneli
sınav yapacak 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya’da sis 
nedeniyle göz 
gözü görmedi
n HABERİ SAYFA 9’DA

Meteoroloji’den 
kuvvetli 
fırtına uyarısı 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Fransız turistler 
Meke Gölü’nde 
kamp yaptı
n HABERİ SAYFA 12’DE

Kadınların yüzde 35’i iş hayatında! 
Konya Sanayi 
Odası, kadınların iş 
hayatındaki paylarının 
artmasını sağlamak 
adına “İŞ’te Kadınlar” 
Paneli düzenledi. 
Panelde konuşan KSO 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Veli 
Tekelioğlu, kadınların 
iş hayatına katılma 
oranının yüzde 35 
olduğunu bu oranın 
daha da artırılması 
gerektiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Hep birlikte’ 
rekora koşacağız’

AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ve AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’yu makamında ziyaret etti. Kavuş, Meram’da hep 

birlikte çalışıp rekora koşacaklarını söyledi. n SAYFA 3’TE

‘Bayrağı en üst 
seviyeye taşıyacağız’

Seçim çalışmalarına başlayan AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, partisinin Karatay teşkilatıyla biraraya geldi. 

Kılca, bayrağı en üst seviyeye taşımak için aşk ve coşku ile 
çalışacaklarını söyledi. n SAYFA 3’TE

KOMÜT KONYA’YI
AVRUPA’YA TAŞIYOR!

TAKIM RUHUYLA 
VERİMLİLİK ARTIYOR

ÇİN SAZANI YENİ 
UMUTLARI OLDU

Almanya fuarı fırsat olacak 

Prof. Dr. Koç personelle buluşuyor

Suriyeliler, yeni pazar oldu 

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Önderliğin-
de 26 Ocak Cumartesi Günü Almanya Köln’de 28 
Ocak Pazartesi Hollanda Amsterdam kentinde dü-
zenlenecek olan Evim Konya Fuarı ile Konya Av-
rupa’ya taşınacak. KOMÜT Başkanı Şaban Topal, 
fuarın  gurbetçilere ve yabancı yatırımcılara fırsat 
olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, müdürlü-
ğe bağlı farklı birimlerde hizmet veren yaklaşık 600 
personelle 10 ayrı toplantıda buluştu. Koç, amaçla-
rının takım ruhunu yakalayarak verimliliği artırmak 
olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en önemli 
tatlı su ürünleri üretim 
merkezlerinden Bey-
şehir Gölü’nde, kilog-
ramı 1 liradan verilen 
Çin sazanı, balıkçıla-
rın yeni umudu oldu. 
Balıkçılar, iç piyasada 
değeri olmayan Çin 
sazanını yoğun talep 
gördüğü Suriyeliler’e 
gönderiyor.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 12’DE

28 Şubat’a 
kadar ödeyin!

Musa Özkan 
yeniden başkan

Krizi fırsata 
çeviriyorlar

KOMEK’ten
Yemen’e yardım

Konya Sosyal Güvenlik İl 
Müdürü Murat Mustafa Yavuz, 
GSS ve SGK prim borçlarında 
yapılandırmanın bozulmasına 
sebep olan süresinde öde-
nememiş taksit/peşin ödeme 
tutarlarının geç ödeme zammı 
ile birlikte 28 Şubat’a kadar 
ödenebileceğini açıkladı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

DERSİAD Konya Şubesi’nde 
olağan genel kurul heyecanı 
yaşandı.  Güven tazeleyen 
mevcut Başkan Musa Özkan, 
“Yeni dönemde de Konya iş 
dünyasının ve toplumun ihtiyaç 
duyduğu sivil toplum desteğini 
sağlamak için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Novaland Outlet’te bu yıl ilki 
gerçekleştirilen Konya Turizm 
Festivali’nde hac, umre ve 
turizm organizasyonu yapan 
firmalar, tüketicilerine fırsatları 
sundu. Turizmciler, yoğun-
luktan ve gösterilen ilgiden 
memnun. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları ile 
Aile Sanat ve Eğitim Merkez’le-
rinde eğitim gören kursiyerler, 
kan ve gözyaşının dinmediği 
mazlum Yemen halkı için 
“Beşik Sallayan El Dünyayı 
Sallar” sloganı ile nakdi yardım 
kampanyası düzenledi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE
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Şebekeler yenilendi
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
Konya’nın 31 ilçesinde mahalleye dönüşen bütün köy ve 
beldelerde yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir 2018 yılında 705 
kilometre yeni su şebekesi, 226 kilometre yeni kanalizasyon 
şebekesinin yanı sıra 107 kilometre su, 17 kilometre kanal ıslahı 
gerçekleştirdi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “2018 yılında 
sağlıklı, sürdürülebilir su hizmetinin devamı için su şebekesi 
ıslahı ve su hattı olmayan yerleşim yerlerine yeni şebekeler 
yapıldı. Eskimiş, işletim ömrü dolmuş, paslanmış borular 
yüz yıl ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı borularla 
değiştirildi” dedi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Denklik istiyorlar! 
Yeni YHT Garı çevresindeki 

kamulaştırma sürerken, 
bölgedeki Yapağıcılar Sitesi 

esnafı süreçten rahatsız. 
Kamulaştırma bedellerinden 
memnun olmayan esnaflar, 

bölgeye yakın emsaldeki 
bedeller düşünülerek rakamın 

yükseltilmesini istiyor 

BEDELLERDE HAKSIZLIK 
OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Özellikle 100 dükkanın bulunduğu Yapağıcılar 
Sitesi esnafı, bölgede yürütülen kamulaştırma ça-
lışmalarının işleyişinden rahatsız. 2017 yılından bu 
yana işleyen bu kamulaştırma süreciyle alakalı Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından kendilerine net bil-
gi verilmediğini iddia eden bölge esnafı, bu duru-
mun kendilerini mağdur ettiğini belirtiyor. Ayrıca 
esnaflar, kamulaştırma bedellerinde de haksızlığa 
uğradıklarını düşünüyorlar. n HABERİ SAYFA 2’DE

KAMULAŞTIRMA 
SÜRECİ MEMNUN ETMEDİ

100 Günlük Eylem Planı içerisinde yer alan 
Konya YHT Garı çalışmaları sürerken, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıy-
la bölgeyle ilgili “Acele Kamulaştırma Kararı” 
çıkartılmış, bu kararla birlikte YHT Gar inşaa-
tının çevresindeki kamulaştırma çalışmalarına 
da hız verilmesi bekleniyordu. Ancak bölge 
esnafı yaşanan kamulaştırma sürecinden 
memnun değil.

‘Cumhur İttifakı’na ihtiyaç var’
Türk milletinin feraset 
sahibi olduğuna 
dikkat çeken Selman 
Özboyacı“Milletimizde 
Cumhur İttifakının 
ne için kurulduğunu,  
ne kadar büyük 
bir hassasiyet ile 
kurulduğunu, ülkenin 
buna ne kadar ihtiyacı 
olduğunu görüyor” diye 
konuştu. Özboyacı, 
ayrıca cumhur 
İttifakı’nın 31 ilçede de 
kazanacağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 13’TEMustafa Veli Tekelioğlu



2 24 OCAK 2019HABER

Yeni YHT Garı çevresindeki kamulaştırma sürerken, bölgedeki Yapağıcılar Sitesi esnafı süreçten rahatsız. Kamulaştırma 
bedellerinden memnun olmayan esnaflar, bölgeye yakın emsaldeki bedeller düşünülerek rakamın yükseltilmesini istiyor 

Yapağıcılar tedirgin!
Konya’nın yeni Yüksek Hızlı 

Tren (YHT) Projesi’nin yapım ça-
lışmaları devam ediyor. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından 100 Günlük Eylem Planı 
içerisinde yer alan Konya YHT Garı 
için çalışmalar hızlandırılmıştı. Yaşa-
nan bu gelişmenin ardından Aralık 
ayının başında yine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 
bölgeyle ilgili “Acele Kamulaştırma 
Kararı” çıkartılmış, bu kararla bir-
likte YHT Gar inşaatının çevresin-
deki kamulaştırma çalışmalarına da 
hız verilmesi bekleniyordu. Ancak 
bölge esnafı yaşanan kamulaştırma 
sürecinden memnun değil. Özellikle 
100 dükkanın bulunduğu Yapağıcı-
lar Sitesi esnafı, bölgede yürütülen 
kamulaştırma çalışmalarının işleyi-
şinden rahatsız. 2017 yılından bu 
yana işleyen bu kamulaştırma sü-
reciyle alakalı Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kendilerine net bilgi veril-
mediğini iddia eden bölge esnafı, bu 
durumun kendilerini mağdur ettiği-
ni belirtiyor. Ayrıca esnaflar, kamu-
laştırma bedellerinde de haksızlığa 
uğradıklarını düşünüyorlar. 

ACELE KAMULAŞTIRMA 
KARARI ALINMIŞTI

Konya’nın yeni YHT Garı inşaatı 
Selçuklu ilçesi Eski Buğday Pazarının 
yerinde devam ediyor. Yapım ihale-

si Temmuz 2016 tarihinde yapılan, 
temelinin ise 2017 yılında atıldığı, 
68 milyon TL’lik sözleşme bedelli 
Konya YHT Garı’nın yapımı sürüyor. 
Biryandan Gar inşaat çalışmaları de-
vam ederken, diğer yandan Gar çev-
resindeki kamulaştırma çalışmaları 
da yapılıyor. Yeni Gar’ın Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı 100 günlük eylem planı 
içinde yer alması, gözlerin bölgede 
yürütülen çalışmalara kilitlenmesine 
neden oldu. Ayrıca geçtiğimiz Ara-
lık ayının başında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 
Yeni Gar binasının çevresiyle ilgili 

“Acele Kamulaştırma Kararı” çıkar-
tıldı. 
BÖLGE ESNAFI ÖNÜNÜ GÖREMİYOR! 

Yaşanan bu gelişmeler bölgede-
ki çalışmaların hızlandırılmasını sağ-
ladı ancak yaşanan süreçten rahatsız 
olan bölge esnafı, seslerini yetkilile-
re duyurmaya çalışıyor. Daha önce 
Özel Proje Alanı olarak belirlenen 
fakat daha sonra Belediye Hizmet 
Alanı’na çevrilen bölgeyle ilgili Ya-
pağıcılar Sitesi esnafı, 2017 yılından 
buyana süreci takip ediyor. Esnaflar 
mağdur olmamak adına Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileriyle görüşerek, 
kamulaştırmanın ne zaman yapıla-

cağı ve kamulaştırma bedelinin ne 
kadar olacağı ve ne zaman ödene-
ceği ilgili sürekli bilgi istemelerine 
rağmen net bir bilgi verilmediğini 
iddia ediyor. Bölge esnafı bu nedenle 
önlerini görememekten yakınıyor. 

KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNDE 
ADALETSİZLİK VAR! 

Ayrıca Yapağıcılar Sitesi esnafı 
kamulaştırma bedellerinde de ada-
letsizlik olduğunu belirtiyor. Alınan 
bilgilere göre Büyükşehir Belediyesi 
Yapağıcılar Sitesi esnafına kamu-
laştırma bedeli olarak metrekareye 
bin 650 TL veriyor. Ancak yine aynı 
bölgede bulunan ve daha çok tuha-
fiyecilerin olduğu bölgeye ise kamu-
laştırma bedeli olarak 2 bin 800 TL 
veriliyor. Yapağıcılar Esnafı ise bu 
konuda bir haksızlık olduğu gerekçe-
siyle Büyükşehir Belediyesi’ne tepki 
gösteriyor. Daha önce bölgeye yakın 
yerlerde yapılan kamulaştırmalarda 
metrekareye 5 bin TL’den fazla mik-
tar verildiğini dile getiren bölge es-
nafı, adaletsizliğe dikkat çekiyor. Bir 
mağduriyet olduğunu dile getiren 
esnaflar, kamulaştırma bedellerinin 
yeniden gözden geçirilerek, Yapağı-
cılar Sitesi ve tuhafiyecilerin olduğu 
diğer bölgeyle ilgili bedeller arasın-
daki farkın kapanmasını ve bedelle-
rin yükseltilmesini istiyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya Sanayi Odası, kadınların iş hayatındaki paylarının artmasını sağlamak adına “İŞ’te Kadınlar” Paneli düzenledi. Panelde konuşan KSO Başkan 
Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, kadınların iş hayatına katılma oranının yüzde 35 olduğunu bu oranın daha da artırılması gerektiğini söyledi 

Kadınların yüzde 35’i iş hayatında!
Konya Sanayi Odası ve Konya 

AB Bilgi Merkezi tarafından, Avru-
pa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun 
desteğiyle “İŞ’te Kadınlar” Paneli bir 
otelde gerçekleştirildi. Programa AB 
Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm 
Başkanı Maria Magdalini Kanello-
poulou, İyi Parti Konya milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) İl Müdürü Emrah Keleş, 

Konya Sanayi Odası (KSO) Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Veli Teke-
lioğlu ve çok sayıda davetli katıldı. 
Programın açılış konuşmasını yapan 
KSO Başkan Yardımcısı Mustafa Veli 
Tekelioğlu, kadınların iş hayatına ka-
tılma oranlarında Türkiye’nin eskiye 
göre çok iyi durumda olduğunu söy-
ledi. Konuyla ilgili oransal bilgi veren 
Tekelioğlu, “10 yıl önce kadınların iş 
gücüne katılım oranı yüzde 23’ler-
deydi. Bugün yüzde 35’lerde. Bu iyi-
leşme umut verici ancak halen çok 
yetersiz. Avrupa’da kadınların iş gü-
cüne katılma oranları yüzde 50’nin 
üzerinde. Şuanda ülkemizde çalışma 
çağındaki 30 milyon kadından sade-
ce 10 milyonu çalışma hayatında, 
yeni üretimin, ticaretin içinde. 20 
milyon kadınımız maalesef çalışma 
hayatının dışında. Bu ciddi bir nü-
fus. Çalışma hayatının dışındaki 20 
milyon kadın nüfus, Avrupa’da Hol-
landa, Portekiz, Belçika, İsveç, Dani-
marka ve Finlandiya gibi onlarca ül-
keden daha fazla ediyor. Dolayısıyla 
bu nüfusu hızla üretime dahil etmek 
zorundayız. Elbette bugün, mevcut 
ekonomik şartlardan dolayı istihdam 
piyasalarında sıkıntılar var. Ama 
bunlar elbet son bulacak. Ve Türkiye 
yeniden, yeni başarı hikayeleri yaz-
maya başlayacak. 

İşte bu yeni başarı hikayelerinde 
kadınlar, daha fazla rol almalı diye 
düşünüyorum. Eğer Türkiye zengin 
bir ülke olmak, refah seviyesini artır-
mak, bugün içinde bulunduğu ortak 
gelir tuzağından kurtulmak istiyorsa 
kadınları iş hayatında daha fazla teş-
vik etmeli.

Kadınların iş hayatında, üre-
timde olmamasını kabul edemeyiz” 
diye konuştu. 

OSB’YE KREŞ KAZANDIRILACAK 
Konya Sanayi Odası olarak ka-

dınların iş hayatında olmasını her 
zaman önemsediklerinin altını çizen 
Tekelioğlu, bu konuda çeşitli alışma-
lar yürüttüklerini söyledi. Yaptıkları 
çalışmalardan örnekler veren Tekeli-
oğlu, sözlerine şöyle devam etti, “Bir 
yandan girişimcilik kursları düzenle-
yerek, kadınlarımıza girişimcilik ser-
tifikası kazandırırken, aynı zamanda 
kadınlarımızın istihdamını artırmak 
için sektörlerimizden gelen talepler 
doğrultusunda özel projeler yaptık. 
En son tekstil sektörümüzün nitelikli 
kadın istihdamına destek olmak içi 
“Tekstil Sektörü Nitelikli Eleman-
larına Kavuşuyor Projesi”ni hayata 
geçirdik. 60 kursiyer kadın kardeşi-
mize, 4 ayrı sertifika verdik. Sektör-
lerimizden gelen taleplere göre yeni 
projeler yapmaya her zaman hazırız. 
Konya Sanayi Odası yanı sıra Konya 
Organize Sanayi Bölgesi olarak da 
kadınların istihdamına büyük önem 
veriyoruz. bölgemizde yaptığımız 
bir anket çalışmasında gördük ki; 
hem mevcut kadın çalışanlarımızın 
kafalarının daha rahat olabilmesi, 

hem de yeni kadın istihdamları oluş-
turabilmek için bölgemize bir kreş 
kazandırmamız gerekiyor. Hemen 
bu kreşi yapma kararı aldık. İnşallah 
Konya Organize Sanayi Bölgemize 
100 öğrenci kapasiteli bir kreş ve 

gündüz bakım evi yapacağız. Bu yıl 
buranın yapımına başlayacağız.  Ben 
en fazla kadın istihdamı sağlayan 
üyelerimiz Konya Şeker’e, Aydınlar 
Yedek Parça’ya, Arık Bey Tekstil’e, 
Panagro Tarım’a ve BZD Tekstil’e 

gönülden teşekkür ediyorum. Bu 5 
firmamız yaklaşık bin 500 kadına is-
tihdam sağlıyor.”

İŞKUR’A İLGİ ARTIYOR 
İŞKUR İl Müdürü Emrah Ke-

leş yaptığı açıklamada, kadın giri-
şimcilerin ekonomiye ve istihdama 
katkısının artırılması adına kadın iş 
gücünü desteklediklerini söyledi. 
Kadınların sektörlere göre dağılımı-
nı rakamlarla açıklayan Keleş, şöyle 
devam etti, “Çalışan kadınların sek-
törel dağılımına bakıldığında tarım 
sektörü yüzde 28.7, sanayi sektö-
ründe yüzde 15.9, hizmet sektö-
ründe yüzde 55,4’e çıkmıştır. Ayrıca 
sanayi sektöründe kamu istihdam 

kurumu olarak İŞKUR’un faaliyetle-
rine ilgi her yıl artmaktadır. Geçen 
yıl hizmetlerimizden yararlanmak 
üzere başvuruların yüzde 37’si ka-
dınlardan oluşmaktadır. İşe yerleş-
tirilenler işçilerden kadınların oranı 
ise yüzde 23’tür.”

EĞİTİME DİKKAT ÇEKTİ 
İyi Parti Konya Milletvekili Fah-

rettin Yokuş da, Konya Sanayi Oda-
sı’nın düzenlediği programın kadın 
istihdamına yapacağı katkı nedeniy-
le oldukça önemli olduğunu söyledi. 
“Biz Türkiye olarak kısa zamanda 
musır medeniyetler sev,iyesine ulaş-
mayı istiyorsak, kadın erkek deme-
den insanımızı daha iyi eğitmemiz 
gerekiyor” diyen Yokuş, bu manada 
Türkiye’nin daha çok çalışmayı daha 
çok üretmeyi başarıyı hedeflenmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

AB’NİN DESTEĞİ DEVAM EDECEK 
AB Türkiye Delegasyonu İle-

tişim Bölüm Başkanı Maria Mag-
dalini Kanellopoulou da yaptığı 
konuşmada, Avrupa Birliği olarak 
kadınların sosyal, ekonomik hayata 
katılımını artıracak projeler ürettik-
lerini ve maddi destekler verdikleri-
ni söyledi. Türkiye ile AB arasında 
oluşturulan bu işbirliğinin artarak 
devam edeceğine dikkat çeken Ka-
nellopoulou, “Biz AB olarak kadın-
ların ve erkeklerin istihdamı için 
projeler üretmeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. Konuşmaların 
ardından moderatörlüğünü  KSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kay-
han Yılmaz’ın yaptığı, Avukat Ruh-
sar Tanrıkulu, Selcan Faydasıçok, 
Semra Feriha Aşçıgil ve Prof. Dr. 
Oğuz Karadeniz’in konuşmacı ola-
rak katıldığı “İŞ’te Kadınlar” Paneli 
gerçekleştirildi. Panelin ardından 
toplamda yaklaşık bin 500 kadına 
istihdam sağlayan KSO üyeleri olan 
Konya Şeker’e, Aydınlar Yedek Par-
ça’ya, Arık Bey Tekstil’e, Panagro 
Tarım’a ve BZD Tekstil’e teşekkür 
plaketi verildi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Moderatörlüğünü  KSO Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz’ın yaptığı, Avukat Ruhsar Tanrıkulu, Selcan Faydasıçok, 
Semra Feriha Aşçıgil ve Prof. Dr. Oğuz Karadeniz’in konuşmacı olarak katıldığı “İŞ’te Kadınlar” Paneli yapıldı.

Acele kamulaştırma kararı çıkarılan Yeni Gar bölgesindeki Yapağıcılar 
Sitesi esnafı, kamulaştırma bedellerinin düşük olmasından yakınıyor.
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Kavuş: ‘Birlikte çalışarak Meram’da rekora koşacağız’
AK Parti Meram Belediye Baş-

kan Adayı Mustafa Kavuş ve AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’yu makamında ziya-
ret etti. Ziyarette, her şart ve ko-
şulda milletimize hizmet etmeye 
devam edeceklerinin altını çizen 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Mustafa Kavuş’un da hiz-
met bayrağını en iyi şekilde taşı-
yacağına eminim” diye konuştu. 
AK Parti Meram Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Kavuş ise hep bir-
likte çalışıp Konya’da yine rekor 
bir oyun altına imza atmayı amaç-
ladıklarını belirtti. AK Parti Me-
ram Belediye Başkan Adayı Mus-
tafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’yu 
makamında ziyaret etti.

MUSTAFA KAVUŞ: ÖNÜMÜZDEKİ 
SÜREÇTE HEP BİRLİKTE ÇALIŞIP, 

REKORA KOŞACAĞIZ
Kurulduğu günden bu yana 

çeşitli görevlerle AK Parti hare-
ketinin içinde olduğunu belirten 
AK Parti Meram Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Kavuş ise “Tüm bu 
sıfatlardan bağımsız olarak, ister 
Belediye Başkanı, ister millet-
vekili ya da partide herhangi bir 

görevde olalım, bu davaya gönül 
veren insanlar olarak aslolan he-
pimizin bu dava için koşturması, 
çaba ve emek harcamasıdır. Son 
5 yıllık süre zarfında uzaktan da 
olsa Başkan Fatma Toru ile mesai 
arkadaşı sayılırız. Belediyecilik an-
lamında, farklı belediyelerde olsak 
da birlikte çalışmalarımız oldu. Al-
lah nasip eder seçimlerde istediği-
miz gibi sonuçlanırsa bize yeni bir 
görev düşecek. Bu önemli vazifeyi 
en iyi şekilde yerine getirmek du-
amızdır. Fatma Toru da bu süre 
zarfında iz bırakacak birçok esere 

imza attı. Her biri cesaret isteyen 
işlerdi. Bazılarını bitirdi, bazılarına 
yeni başladı. O başlanan projele-
ri bitirmeyi de Cenab-ı Hak bize 
nasip eder inşallah. Kendisine bu 
yeni süreçte başarılar diliyor ve 
Allah (C.C) yolunu açık etsin diyo-
rum. Önümüzdeki seçim sürecin-
de birlikte koşturacak ve rekor bir 
oyun altına imza atacağız. Çünkü 
Konya ve Meram rekorların şehri-
dir” diye konuştu.

TORU: HER ŞART VE KOŞULDA 
MİLLETİMİZE HİZMETE DEVAM 

EDECEĞİZ

İlk olarak ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru da 
tüm hizmet döneminde dürüst-
lüğü merkeze alarak ikbal der-
dinde olmadan Meram’ı inşa ve 
ihya etmenin derdinde olduğu-
nu belirtti. İktidarın nasibi olana 
verileceğinin altını çizen Başkan 
Fatma Toru sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Ne mutlu ki bize Hazret-i 
Pir’in şehrinde şehremini olarak 5 
yıl hizmet etmek nasip oldu. Si-
yasette herşeyden önce vefa ge-
lir. Vefa da asaletten gelir. Dava 

inancımızda vefa denince ilk akla 
gelen kişi Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Liderimize sadakatimiz ve vefa-
mız her şartta devam edecektir. 
Onun uygun gördüğü her koşul 
ve şartta devletimize ve milleti-
mize hizmet etmeye devam ede-
cektir. Reisimiz, tarihin yeniden 
yazıldığı bir zaman ve coğrafyada 
fedakarca mücadele ederken biz 
de onun bu davasına dahil olduk. 
Onun bu mücadeledeki azmini, 
çeketiği çileyi, memlekete dair 
kederini, derdini, mücadelesini 

ve tüm insanlığın yükünü sırtlan-
masını sevdik. Adayımız Mustafa 
Kavuş’un bu bayrağı en iyi ve en 
başarılı şekilde taşıyacağından 
eminiz. Bizler için kişisel ikballe-
rin hiçbir önemi yoktur. Davamız, 
ülkemiz ve milletimizdir önemli 
olan. Ülkeye hizmet edenin ya-
nında durmaya devam edeceğiz. 
Allah (C.C) başarılı eylesin. De-
neyimlerimiz ve tecrübelerimizle 
ve şehrin hafızası olarak Mustafa 
Kavuş’un yanında olmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Belediye Başkanı Kısa, 
seçim çalışmalarına başladı

Çil: Liderimizin aldığı
kararın arkasındayız

Konya’nın Derebucak İlçe 
Belediye Başkanı Ahmet Kısa, 
yerel seçim çalışmalarına başla-
dı. Mahalli idari seçimleri için AK 
Parti’den yeniden Derebucak Be-
lediye Başkanı adayı gösterilen, 
ilçenin mevcut Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa, yerel seçimler kap-
samında ziyaretlerine başladı. 
Kendisine eşlik eden AK Parti İlçe 
Başkanı Adem Sütçü ile birlikte 
ilk ziyaretini İlçe Kaymakamlığı 
ile ilçedeki resmi kurumlara ger-

çekleştiren Kısa, bir araya geldiği 
hemşerileriyle sohbet ederken 
dua ve destek beklediğini ifade 
etti. Vatandaşların “hayırlı olsun” 
dileklerini ilettiği Kısa, seçim ça-
lışmaları kapsamında ilçe gene-
lindeki ziyaret programlarının 
önümüzdeki günlerde daha da 
hız kazanacağını, bugüne kadar 
hep iç içe olduğu vatandaşlarıyla, 
bundan sonra da buluşmayı sür-
düreceğini söyledi.
n AA

Seçim çalışmalarına başlayan AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, partisinin Karatay teş-
kilatıyla biraraya geldi. Kılca, bayrağı en üst seviyeye taşımak için aşk ve coşku ile çalışacaklarını söyledi

‘Karatay’da bayrağı en
üst seviyeye taşıyacağız’

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK 
Parti’nin Karatay Belediye Başkan 
Adayı olan Hasan Kılca çalışmaları-
na yoğun bir şekilde başladı. Hasan 
Kılca, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta ve Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli ile birlikte AK 
Parti Karatay İlçe Teşkilat mensup-
larıyla buluştu, seçim çalışmalarını 
ele aldı. AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, 31 Mart Seçimleri için 
aynı aşk ve coşku ile çalışacaklarına 
vurgu yaparken, AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
belediyecilik tecrübesiyle Karatay’da 
çıtayı en yüksek seviyeye çıkarmak 
için gayret göstereceklerini söyledi. 

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay 
İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. İlçe 
Teşkilatı’nda gerçekleştirilen toplan-
tıya AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti 
İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, İl 
Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe yöneti-
mi, ilçe kadın ve gençlik kolları yö-
netimlerinin yanı sıra belediye mec-
lis üyeleri de katıldı. 

YİNE AYNI AŞK VE COŞKU İLE 
ÇALIŞACAĞIZ 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, seçim çalışmaları ile teşkilatın 
bu konudaki hazırlıklarının ele alın-
dığı toplantıda yeni sürecin hayırlar 
getirmesini dileyerek Karatay’daki 
birlik ve beraberliğin önemine de-
ğindi. 

Usta, “Karatay bir başka güzel. 

Belediye başkanımız burada, bele-
diye başkan adayımız yine burada. 
Yine aynı aşk ve coşku ile çalışmak 
için bir araya geldik. Karatay, Kon-
ya’nın en yüksek oy oranına sahip 
olmanın onurunu taşıyor ve burada 
yüksek bir çatı var. Bu dava bir bay-
rak yarışı. Herkes layıkıyla yaptıktan 
sonra görevini devreder. Bu süreç 
hepimiz için geçerli ve bizler bu an-
layışta olduğumuz sürece de hiçbir 
zaman sıkıntı yaşamayız. Herkesin 
gözü Konya’nın üzerinde. Konya da 
AK Partimizin güçlü bir kalesi olarak 
genel merkezimizde de güçlü bir 
şekilde temsil ediliyor. Bu partide 
hiçbir makam ve mevkinin de öne-
mi yok. Önemli olan hepimizin bu 
zincirin bir parçası olabilmek” ifade-
lerini kullandı. 
BAYRAĞI EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMA 

İÇİN GAYRET EDECEĞİZ 
AK Parti Karatay Belediye Baş-

kan Adayı Hasan Kılca da Kara-
tay’daki birliktelik ve dava bilincinin 
tüm Türkiye’ye örnek olduğuna 
vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: 
“AK Parti Belediyeciliğinin farkı işte 
burada. Bu güzel görüntü ve ortam 
bizlere her şeyi anlatıyor. Tüm aile 
bir arada. Zaten bu bir hizmet ya-
rışıdır, bir bayrak yarışıdır. Bizler 
Karatay’ı tanıyoruz ve Hz. Pir’in di-
yarında daha önceki belediyecilik 
tecrübelerimizi Karatayımıza yan-
sıtarak inşallah bu bayrağı en üste 
zirveye taşımak için gayret göste-
receğiz. Yeni Büyükşehir Yasası’nın 
Konya’daki örnek uygulamasında 
aktif görevler aldık. Yani şehrimizin 
31 ilçesine ve tüm mahallelerine git-
tik. Bu tecrübelerimizle inşallah bu 
bayrağı en üste taşımaya söz veriyo-
rum ve sizlerin destek ile dualarınızı 

bekliyorum.” 
Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli de her seçi-
min birbirinden önemli oldu-
ğunu ancak bu seçim hepsin-
den önemli olduğunun altını 
çizdiği konuşmasında, “Ülke 
olarak Karatay ve parti olarak 
yeni sistemde ilk defa bir imti-
hanımız olacak bu seçim. İnanı-
yoruz ki Karatayımız yine üzeri-
ne düşeni ziyadesiyle 
yapacaktır. 
Bizler de 
15 gibi bir 
süre Hz. 
Mevla-
na’nın 
d i y a -
r ı n a 
hiz-

met ettik. Ka-
ratay da bu 
yeni sistemde fırsatları çok iyi de-
ğerlendirdi ve çok güzel işler de 
yaptı. İnşallah bundan sonra da ya-
pacaktır” şeklinde konuştu. 

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise ülke olarak yeni 
bir sürece girdiklerini belirterek 
şunları aktardı: “Her seçimde Ka-
ratay zirvede oldu. İnşallah Genel 
Başkan Yardımcımızla, milletve-
killerimizle, belediye başkanımızla, 
adayımızla, il ve ilçe teşkilatımızla, 

kadın ile gençlik kollarımızla her za-
man olduğu gibi yine gece gündüz 
koşturarak Karatay’ı hep birlikte zir-
veye taşıyacağız.” 

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli ile 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç, ilçe teşkilatındaki toplan-
tının yanı sıra Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar’ı da ziyaret 
etti. 
n HABER MERKEZİ

MHP Yunak İlçe Başkanı 
Bayram Çil, 31 Mart 2019 tari-
hinde gerçekleşecek olan yerel 
seçimlere yönelik yapmış oldu-
ğu açıklama ile Cumhur İttifa-
kına tam destek verdi. Başkan 
Çil, “İlçe teşkilatı olarak başta 
liderimiz Dr. Devlet Bahçeli ve 
genel merkez yöneticilerimizin 
aldığı her kararın sonuna kadar 
arkasındayız. Teşkilatım verile-
cek her türlü görevi tereddüt-
süz yerine getirecektir. Hiçbir 
dünyevi hedef, hiçbir nefsi çıkar 
vefamızdan ve milli sadakati-
mizden üstün değildir. 1 Nisan 
2019 sabahı Türkiye’nin başına 
çorap örmek için hazırlık yapan, 
el ovuşturan,  kim ya da kim-
ler varsa karşılarında bizi bu-

lacaklardır. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin güçlenip 
“cumhur ittifakının” geleceğin 
mimari olabilmesi için 31 Mart 
2019 eşiği güvenle ve demok-
ratik denge eşliğinde geçilme-
lidir. Ben ve teşkilattaki arka-
daşlarım samimiyetle hareket 
edeceğiz, çerden çöpten, eften 
püften meselelere takılmayaca-
ğız. 31 Mart’ta yapılacak yerel 
seçimlerde başta Yunak Beledi-
ye Başkan Adayımız Abdullah 
Emre Demirhan olmak üzere 
tüm  ‘Cumhur İttifakı’ adayla-
rına başarılar dilerim” dedi. Çil, 
Belediye Meclis Üyeliği’nde de 
kendi listelerini çıkaracaklarını 
ifade etti. 
n HABER MERKEZİ
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Yapılandırma borçlarının son ödeme tarihi 28 Şubat
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürü 

Murat Mustafa Yavuz, daha önce GSS 
ve SGK prim borçlarını yapılandıran-
ların son ödeme tarihinin 28 Şubat 
2019’a kadar uzatıldığını söyledi.

Konya SGK İl Müdürü Yavuz, 7143 
sayılı kanuna göre SGK’ya olan sigor-
ta prim borçlarını yapılandırmak için 
müracaat ettiği halde peşin ödeme 
veya borç taksitlerini süresinde ödeye-
meyen ve bu nedenle yapılandırmaları 
bozulanlara, 28 Şubat’a kadar ödeme 
yapmaları halinde yapılandırma hak-
larının devam edeceğini duyurdu. 

İl Müdürü Yavuz, yapılandırma-
dan faydalanan işverenlerin istihdam 
teşviklerinden ve sağlık hizmetinden 
de yararlanmaya devam edeceklerini 
bildirdi. 

Borçların yapılandırılmasıyla ka-
nun gereği uygulanan gecikme zam-
mı ve cezası yerine, Yİ-ÜFE’ye göre 

güncellenen borcun peşin veya 2 ayda 
bir taksitler halinde ödenebildiğini ha-
tırlatan İl Müdürü Yavuz, yapılandır-
manın bozulmasına sebep olan süre-
sinde ödenememiş taksit/peşin ödeme 
tutarlarının geç ödeme zammı ile bir-
likte 28 Şubat’a kadar ödenebileceğini 
açıkladı.

İl Müdürü Yavuz ayrıca, 2018 Ara-
lık ve 2019 Ocak aylarında ödenecek 
taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine 
kadar ödenmesi gereken GSS prim 
borçlarının da gecikme zammı ve ce-
zası veya geç ödeme zammı uygulan-
maksızın Şubat sonunda ödenebilece-
ğini kaydetti.

‘BORCU YOKTUR BELGESİ ALAN, 
İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN 

FAYDALANABİLECEK’
Yapılandırmadan yararlananlara, 

borçlarından dolayı icra takibi ve ha-
ciz işlemleri yapılmayacağını belirten 

İl Müdürü Yavuz, “Yapılandırma hak-
larını devam ettiren işverenlerimiz, 
‘Borcu yoktur’ belgesi alabilecek, is-
tihdam teşviklerinden yararlanabile-
cekler” dedi. 

Bağ-Kur’lu sigortalıların hizmet 
sürelerini dondurarak veya yapılandır-
malarını devam ettirerek, sağlık hiz-
metlerinden yararlanmaya başlayabi-
leceklerini belirten İl Müdürü Yavuz, 
hem Bağ-Kur’lu hem de genel sağlık 
sigortalılarının yapılandırma kapsamı-
na giren borçları dışında 60 günü geç-
meyen prim borçlarının bulunmaması 
kaydıyla, bu tarihe kadar borcuna ba-
kılmadan tüm sağlık hizmetlerinden 
yararlanabileceklerini vurguladı.

İl Müdürü Yavuz, “Teşviklerimiz 
ve düzenlemelerimiz ile işverenimizin 
istihdam gücünün destekçisi olmaya 
devam edeceğiz” dedi.
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Mektebim, Türkiye geneli
bursluluk sınavı yapacak

Yöntem’li öğrenciler 
Antalya kampında  

Yenilikçi Eğitim Programı ile 
okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 
lise kademelerinde eğitim öğ-
retim faaliyetlerini sürdürerek 
bilgiyi deneyimsel uygulamalar-
la üretime dönüştüren bir nesil 
yetiştirmeyi amaçlayan Mekte-
bim, Endüstri 4.0’ın unsurlarını 
Küresel Farkındalık, E-STEM ve 
Elektronik Tasarım gibi derslerle 
birleştiriyor. Akademik başarının 
ölçme değerlendirmesini yaparak 
ödüllendirilebilmesi için 23 ilde 
giriş sınavı düzenleyen Mekte-
bim, kampüslerinin bulunduğu 
illerde eş zamanlı olarak yapacağı 
sınavı bu yıl 16-17 Şubat’ta ger-
çekleştirecek.

Adana, Afyon, Ağrı, Ankara, 

Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanak-
kale, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, 
Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van 
ve Yalova’da bulunan kampüs-
lerinde düzenleyeceği Mektebim 
Giriş Sınavı, 4-5-6-7-8-9-10 ve 
11. sınıflar için yapılacak. 3 farklı 
seansta ve sınav merkezlerinde 
gerçekleştirilecek Mektebim Giriş 
Sınavı’na katılan öğrenciler, başa-
rı sıralamalarına göre belirlenen 
burslardan faydalanacak. Öğren-
cilere eşlik eden veliler, öğrenci-
ler sınavdayken konferans salon-
larında düzenlenecek Ergenlik, 
Çocuk Gelişimi, Etkili İletişim ve 
benzeri konulardaki seminerlere 
katılabilecek.  n HABER MERKEZİ

2018-1019 Eğitim Öğreti-
min döneminin 1. yarıyıl tati-
linde Yöntem Eğitim Kurumları 
öğrencilerini Antalya’ya kampa 
götürerek, dinlenme ve stres at-
malarını sağladı. Yöntem Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi 
Özgür Pazarcı, kampta öğrencile-
rin dinlenme imkanı bulduklarını 
belirterek, “2018 - 2019 Eğitim 
Öğretim sezonunun 1. dönemini 
yoğun ve başarılı bir şekilde ge-
çiren Yöntem Eğitim Kurumları, 
Geleneksel Antalya Kampı’na 
başladık. Öğrencilerimizden ka-
labalık bir kafileyle gittiğimiz 
Antalya Manavgat’taki Club Ca-

limera Serra Palace’ta 5 gece 6 
gündüz sürecek olan kampımıza 
her yıl olduğu gibi, disiplinli ve 
programlı bir şekilde başladık. 
Soru çözümleri, konu anlatımları 
ve denemelerin yoğun uygulan-
dığı kamp programında dönemin 
stresi atıldığı, birbirinden eğlen-
celi etkinlikler de yapılıyoruz. Bu-
nun yanında havuz, masa tenisi, 
okçuluk, badminton gibi spor et-
kinleriyle sahil gezisi ve survivor 
etkinlikleri de yapıyoruz. Kampın 
sonunda öğrencilerimiz stresi-
ni atarak, dinlenmenmiş olarak 
dönmüş olacaktır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, müdürlüğe bağlı farklı birimlerde hizmet veren yaklaşık 600 personel-
le 10 ayrı toplantıda buluştu. Koç, amaçlarının takım ruhunu yakalayarak verimliliği artırmak olduğunu söyledi

Sağlıkta verimlilik
için toplandılar

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, İl Sağlık Müdürlü-
ğü’ne bağlı hizmet başkanlıkla-
rında görev yapan çalışanlarla bir 
araya geldi. Beş ayrı hizmet baş-
kanlığında çalışan yaklaşık 600 
personel ile Ocak ayı içerisinde 
gerçekleştirilen 10 ayrı toplantı da 
buluşan Prof. Dr. Koç, “Yaptığımız 
bu toplantıların temel amacı, hiz-
met başkanlıklarımızda görev ya-
pan mesai arkadaşlarımızın sorun-
larını dinleyerek, işleyişte var olan 
veya olabilecek problemleri ve çö-
züm önerilerini istişare etmektir. 
Ekibimizde görev yapan tüm ça-
lışanlarımızla bir araya gelmenin 
önemli olduğuna inanıyoruz. Çün-
kü takım ruhu olmadan, ekip ruhu 
yakalanmadan başarının gelmesi 
mümkün değildir. Yalnızca otorite 
ile verimli işlerin yapılabileceğine 
inanmıyorum. Bu nedenle takım 
ruhunu yakalama ve problemleri 
direkt olarak sizden dinleme adına 
yaptığımız bu toplantılar son dere-
ce önem arz ediyor” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün tek-

li yapıya dönüşmesinin ardından 
iş yükü, yeni planlamalar ve ku-
rumsal yapının yeniden oluşması 
adına 2018 yılı içerisinde oldukça 
yoğun bir çalışma gerçekleştirdik-
lerini vurgulayan Prof. Dr. Koç, 
“2018’de hem merkez hem de il-
çeler olmak üzere toplam 130’un 
üzerinde saha ziyareti ve incele-
mesi gerçekleştirdik. Saha ile bir 
araya gelme konusunda epey me-
safe kat ettiğimizi düşünüyorum. 
İnşallah şimdi de eksik kaldığını 
düşündüğümüz bir yönü, hizmet 
başkanlıklarında görev yapan çalı-
şanlarımızla daha iç içe olma, faa-
liyetlerini yakından izleme, sorun-
ları dinleme ve bire bir görüşme 
adına bu toplantıları düzenledik” 
şeklinde konuştu. 

EN ÖNEMLİ ÇİZGİMİZ, BAŞARI VE 
NEZAKET ODAKLI ÇALIŞMA
İl Sağlık Müdürlüğü çalışanla-

rının sahadan gelen sorunları çö-
zebilme kapasitesine sahip olması 
gerektiğinin de altını çizen Prof. 
Dr. Koç, “İl Sağlık Müdürlüğü 
çözüm makamıdır. Bizler, saha-

da görev yapan arkadaşlarımızın 
çözemediği konuları danıştığı bir 
görevi yerine getiriyoruz. Bu ne-
denle sahada görev yapan mesai 
arkadaşlarımızla iletişimde sıkıntı 
yaşamayan, insanların rahatlıkla 
girip sorunlarını danışabildiği bir 
kurum olmayı arzu ediyoruz. İn-
sanlara tepeden bakan, bugün git 
yarın gel diyen bir düşünce yapı-
sını asla kabul edemeyiz. Kendi 
çalışanlarımız bizlerin kapısını 
çalamıyor ve problemlerine çö-
züm bulamıyorsa, bizlerin başarılı 
olması mümkün değildir” dedi. İl 
Sağlık Müdürlüğü’nün bu dönem-
ki en önemli çizgisinin ‘başarı ve 
nezaket’ odaklı olacağını belirten 
Prof. Dr. Koç, müdürlük çalışan-
larından bu konularda hassasiyet 
beklediğini ifade etti.
2019 DAHA VERİMLİ VE BAŞARILI 

GEÇECEK
Konya’nın büyük bir il oldu-

ğunu ve çok sayıda sağlık tesisi 
bulunduğunu da hatırlatan Prof. 
Dr. Koç, “Büyük bir il olmamıza 
rağmen tekli yapıya en sorunsuz 

geçiş yapan ve bu alanda oldukça 
başarılı olan bir iliz. Bu nedenle 
müdürlüğümüz bünyesinde görev 
yapan her bir arkadaşıma 2018 yı-
lındaki çalışma ve gayretlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 
bu gayret ve azimle 2019’u geçen 
seneden daha verimli bir şekilde 
geçireceğimize inanıyorum. Kon-
ya İl Sağlık Müdürlüğümüzü her 
alanda Türkiye’nin en başarılı 5 
ili arasında görmek bizlerin he-
defidir. İnşallah bu hedefimize de 
emin adımlarla hep birlikte ilerli-
yoruz” diyerek sözlerini tamamla-
dı.

Yapılan toplantılarda çalışan-
lar görev yaptıkları birimdeki so-
rumlulukları hakkında İl Sağlık 
Müdürümüze bilgi verirken aynı 
zamanda işleyişte düzeltilmesi ge-
reken yönler varsa bu konularda ki 
önerilerini de paylaştılar. Oldukça 
sıcak ve sohbet havasında ger-
çekleşen toplantıların çalışanlar 
arasında da büyük memnuniyet 
oluşturduğu gözlendi.
n HABER MERKEZİ
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6-12 yaş aralığındaki çocuk-
ların hem üniversite ortamını 
görmesini hem de bilgileri dene-
yimleyerek yerinde öğrenmesini 
amaçlayan “Keşif Yolculuğu Kış 
Bilim Kampı”, KTO Karatay Üni-
versitesi’nde başladı. Proje kap-
samında çocuklar üniversite orta-
mını görüyor, akademisyenlerden 
ders alırken laboratuvar ortamında 
da uygulama fırsatı buluyor.

KTO Karatay Üniversitesi Ka-
ratay Çocuk Eğitimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KARÇEM), 
Konya Bilim Merkezi ile 3EN Eği-
tim Danışmanlık ve Organizasyon 
iş birliğinde düzenlenen “Keşif 
Yolculuğu Kış Bilim Kampı”, KTO 
Karatay Üniversitesi kampüsünde 
başladı. 6-12 yaş aralığındaki ço-
cukların hem üniversite ortamını 
görmesini hem de bilgilerini dene-
yerek yerinde öğrenmesini amaç-
layan derslerle minikler, birbirin-
den eğlenceli etkinliklerle bilim 
dünyasını yakından keşfediyor.

KTO Karatay Üniversitesi’n-
de iki farklı günde gerçekleşecek 
olan programın ilk gününde mi-
nik yürekler, üniversitenin Hukuk 
Fakültesi bünyesinde bulunan du-
ruşma salonunda geleceğin avu-
katı, hâkimi, savcısı olarak önemli 
deneyimler elde etti. Öte yandan 
bilimsel bilgilerin eğlenceli bir eği-
tim ortamında verilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte üniver-

site laboratuvarlarında “Elektronik 
Devre Oluşturma, Odyoloji ve Ku-
lak Testleri, Kriptoloji, Kozmetik 
Dünyası, Alternatif Enerjili Araç-
lar” ve daha farklı birçok konuda 
derslere girerek bilim dünyasını 
keşfetti.

MESLEKLERE DAİR FİKİR 
EDİNİYORLAR

Projenin çocukların zihinlerin-
de mesleklere ilişkin kavramların 
yerleşmesine katkı sağladığını ak-
taran KARÇEM Müdürü Dr. Öğ-
retim Üyesi Hatice Yalçın, “6-12 
yaş aralığında yer alan bireylerin 
bilişsel ve sosyal gelişimleri açı-
sından bu etkinlikler çok değerli, 
üniversite olarak bu tür çalışmaları 
önemsiyor ve her alanda destek-
lemeye çalışıyoruz. Misafirlerimizi 
“Keşif Yolculuğu Kış Bilim Kampı” 

kapsamında üniversitemizde ağır-
lamaktan dersler vererek deney-
ler yapmaktan, oyun oynamaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz. Ço-
cuklara üniversitemizin kapılarını 
açıyor, gelecekte hangi branşta 
ne yapabileceklerine ilişkin hedef 
koymalarını desteklemiş ve mes-
leklere dair onlara fikirler vermiş 
oluyoruz. Çocuk gelişimi öğren-
cilerimiz de projenin bir parçası 
olarak mentörlük yapıyor ve psi-
kososyal destek sağlıyorlar.” diye 
konuştu.

Üniversitede başlayıp hafta 
boyunca Konya Bilim Merkezi’nde 
devam edecek olan “Keşif Yolculu-
ğu Kış Bilim Kampı” etkinliklerinin 
ikincisi 28 Ocak’ta yine KTO Ka-
ratay Üniversitesi’nde gerçekleşe-
cek.
n HABER MERKEZİ

Afrin şehitlerini
şiirlerle andılar

Pazartesi akşamlarının gele-
neksel Selçukya Şiir Geceleri etkin-
liğinde bu hafta Zeytindalı Hareka-
tı Afrin Operasyonu Şehitleri ve 
Azerbaycan Bağımsızlık Mücade-
lesinde şehit olanlar anıldı. Türki-
ye’nin ulusal güvenliğini korumak 
amacı ile BM Sözleşmesi’nin 51. 
Maddesi çerçevesinde Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin Böl-
gesinde terör örgütlerine karşı ge-
çen yıl 20 Ocak’ta başlatılan ope-
rasyon, başarı ile sonuçlanmıştı.

Selçukya Şiir Geceleri’nde 
düzenlenen programın yönetici-
si Hukukçu – Yazar Fatma Şeref, 
“Unutulmaz kahramanlıkların ya-
şandığı harekatta verdiğimiz şehit-
ler ise hala zihinlerde canlı olsa da 
sanatçıların eserleri ile yaşatılması 

birlik ve beraberlik ruhumuzun 
perçinlenmesi, şuurumuzun diri 
tutulması anlamında önemli bulu-
yoruz” dedi. Azerbaycan’ın bağım-
sızlık mücadelesini de hatırlatan 
Fatma Şeref, geçtiğimiz günlerde 
kalp rahatsızlığı geçiren Şair Yavuz 
Bülent Bakiler’e şifa dileyerek, şa-
irin ünlü ‘Azerbaycan Yüreğimde 
Bir Şah Damardır’ şiirini okudu. 
Şairler, Ahmet Şener, Tayyar Yıl-
dırım, Salih Sedat Ersöz, Hasan 
Karaca,  Mustafa Remzi Samancı 
ve  İbrahim Demirtaş’ın seslendir-
diği şiirler  salonda duygulu anlar 
yaşattı. Fotoğraf Sanatçısı Yaşar 
Uzun ve Adnan Arı’nın kareleri ile 
ölümsüzleştirilen gece geleneksel 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Novaland Outlet’te bu yıl ilki gerçekleştirilen Konya Turizm Festivali’nde hac, umre ve turizm organizasyonu 
yapan firmalar, tüketicilerine fırsatları sundu. Turizmciler, yoğunluktan ve gösterilen ilgiden memnun

Turizmciler krizi 
fırsata çeviriyor

Turizm ve İş Dünyasını Geliş-
tirme Derneği (TURİDER) Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, bu yıl birincisi 
gerçekleştirilen “Konya Turizm 
Günleri”nde üyelerini ziyaret etti. 
Novaland Outlet’te bu yıl ilki ger-
çekleştirilen Konya Turizm Festi-
vali’ne katılan seyahat acenteleri 
ve oteller açtığı stantlarda, mevcut 
tur paketlerini, düzenledikleri yurt 
içi yurt dışı turları, hac -umre seya-
hatlerini, konaklama hizmetlerini 
ve erken rezervasyon fırsatlarını 
tanıtırken, Turizm Günleri’ne ziya-
retlerin yoğun olduğu gözlendi.

Erken rezervasyon fırsatları, 
çekilişler ve çeşitli etkinlikler ile 28 
Ocak 2019 tarihine kadar devam 
edecek olan Konya Turizm Günleri 
etkinliğinde üyelerini ve turizmci 
meslektaşlarını ziyaret eden TURİ-
DER Başkanı Seda Kuşvuran, “Son 
dönemde döviz oranlarındaki yük-
selişten olumsuz etkilenen seyahat 

acenteleri krizi fırsata çevirme alanı 
oluşturmuştur. Bu tür etkinlikler; 
Konya’daki seyahat acentelerinin, 
misafirleri ile yani halkla buluşması 
açısından oldukça önemlidir. Hal-

kımız tatil paketlerini bu alanlarda 
daha avantajlı alabilme olanağına 
sahip olabiliyor. Bu avantajlar sa-
dece Konya Turizm Günleri’ne özel 
olup, tatilini erkenden ucuza ala-

rak, avantajlardan faydalanmak is-
teyenler Novaland AVM’deki Kon-
ya Turizm Günleri’ne bekliyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Minik öğrenciler keşif yolculuğunda
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Karaman’da bakır kablo çal-
dıkları iddiasıyla gözaltına alınan 
3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
merkeze bağlı Barutkavran köyü 
yakınlarında Türk Telekom’a ait 70 
metre uzunluğunda iletişim kab-

losunun çalınması üzerine çalışma 
başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını 
gerçekleştiren şahısları yakalaya-
bilmek için güvenlik kameraları ve 
Karaman Ereğli yolunda bulunan 
plaka tanıma sisteminin kayıtlarını 
incelediğinde 46 plakalı bir kam-
yoneti şüpheli olarak tespit etti. 

Kamyonetin Konya’nın Ereğli ilçe-
sinde ikamet eden E.A’ya (19) ait 
olduğunu ve o tarihte kamyonette 
P.K (16), N.K (29) ve H.K’nın (18) 
olduğunu belirleyen ekipler, yap-
tıkları operasyonla 3 şüpheliyi kıs 
kıvrak yakaladı. Karaman’a getiren 
zanlılar ifadelerinin tamamlanma-

sının ardından çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklanarak Karaman M Tipi 
Kapalı Cezaevine kondu. Bu arada 
aynı şahısların geçtiğimiz yılın Ara-
lık ayında yine Türk Telekom’a ait 
170 metre uzunluğunda iletişim 
kablosunu kendilerinin çaldıklarını 
itiraf ettikleri öğrenildi.  n İHA

Aksaray merkezli 4 ilde 
FETÖ/PDY operasyonu

Fuhuş operasyonunda
3 kişi gözaltına alındı 

Aksaray merkezli 4 ilde, 
FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK) ve emniyetteki 
mahrem yapılanmasına yönelik 
operasyonda, 8 şüpheli gözaltı-
na alındı. Aksaray Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından örgütün 
TSK ve emniyetteki mahrem ya-
pılanmasına yönelik yürütülen 
soruşturma çerçevesinde, darbe 
girişiminden sonra kapatılan as-
keri okul ve polis okulu öğrencisi 
11 kişi hakkında örgüt içerisinde 
faaliyet yürüttükleri iddiasıyla ya-
kalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Aksaray Em-
niyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Mücadele Şubesi ekipleri, 
Aksaray, İstanbul, Bolu ve Kon-
ya’da belirlenen adreslere ope-

rasyon düzenledi. Operasyonda, 
8 şüpheli gözaltına alındı. Adre-
sinde bulunamayan 3 şüphelinin 

yakalanması için çalışmalar sürü-
yor. Şüpheliler, sorgulanmak üze-
re emniyete götürüldü.  n AA

Karaman’da, polis ekiplerince dü-
zenlenen fuhuş operasyonunda, 2’si 
kadın 3 kişi gözaltına alındı. Karaman 
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak 
Büro Amirliği ekipleri, Şevval Öykü G. 
(21) ve Azerbaycan uyruklu Ülker 
A.’nın (47) fuhuş yaptığı yönünde ihbar 
aldı. Kadınları takibe alan ekipler, Os-
man Gazi Mahallesi 1052 Sokak üze-
rindeki apart dairede fuhuş yapıldığı-
nı belirledi. Eve operasyon düzenleyen 
ekipler; Şevval Öykü G., Ülker A. ve 
Yüksel G.’yi (54) gözaltına aldı. Şüp-
heliler, Karaman Devlet Hastanesi’nde 
sağlık kontrolünden geçirilerek, emni-
yete götürüldü. Gözaltına alınan kadın-
ların sosyal medya üzerinden müşteri 
bulup, kaldıkları apart dairede buluş-
tukları öğrenildi.
n DHA

Konya’da, 15 bin lira değerin-
de gıda malzemesi yüklü kamyo-
neti çaldıkları iddia edilen 3 zanlı, 
evlerindeki çekyatın içinde sak-
lanırken gözaltına alındı. Suriye 
uyruklu Yusuf Naccar’a ait 42 MC 
195 plakalı gıda yüklü kamyonet, 
merkez Selçuklu ilçesi Bosna Her-
sek Mahallesi Elçibey Sokağı’nda 
park halindeyken çalındı.

İhbar üzerine olay yerine ge-
len Asayiş Şube Müdürlüğü Oto 
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 
bölgedeki güvenlik kameralarını 
inceledi. Araştırmalar sonunda 
şüphelilerin Suriye uyruklu Mah-
mud Beşir El N, Muhammed N. ve 
Ahmet H. olduğu belirlendi.

Bu arada, çalınan kamyonet, 
Selçuklu’daki bir katlı otoparkta, 
üzerindeki gıda malzemeleri bo-
şaltılmış halde terk edilmiş bu-
lundu. Polis ekipleri, belirledikleri 
eve baskın düzenledi. Operasyon-
da, evdeki çekyatların içinde sak-
lanan şüpheliler, polis ekiplerince 
yakalandı.

Polis, 15 bin lira değerindeki 
gıda malzemesini de şüphelile-
rin gizlendiği evin bodrumunda 
buldu. Malzemeleri almak için 
Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen 

Yusuf Naccar’ın oğlu Muhammed 
Naccar, gazetecilere, sabah evden 
çıktıklarında kamyoneti bulama-
yınca polisi arayıp yardım iste-
diklerini söyledi. Naccar, “Polisler 

önce kamyonetimizi, sonra da ça-
lınan malzemelerimizi bulup bize 
teslim etti. Allah hepsinden razı 
olsun.” dedi.
n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Suriye uyruklu vatandaşlara ait park halindeki gıda malzemesi yüklü kamyoneti çaldığı ileri 
sürülen 3 şüpheli, evlerine düzenlenen baskın sırasında çekyatın içinde saklanırken yakalandı

Hırsızlar çekyatın
içine saklanmış!

Tavuklarına saldıran 
köpeği öldürdüğü iddiası

Konya’da tavuklarına saldırdı-
ğını iddia ettiği köpeği tüfekle vu-
rup, öldürdükten sonra çöpe atan 
Ramazan C.(43), polis tarafından 
gözaltına alındı. Olay, dün merkez 
Meram ilçesi Harmancık Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Ramazan 
C., iddiaya göre tavuklarına saldır-
dığı köpeği bir süre kovaladıktan 
sonra ruhsatlı tüfeğiyle ateş edip, 
vurdu. Köpeğin öldüğünü anla-
yan Ramazan C., köpeği yakın-
lardaki bir çöp konteynerine attı. 
Bu sırada Ramazan C.’nin köpeği 

çöpe attığını gören çevredekiler 
duruma tepki gösterdi. Tepkilere 
aldırış etmeyen Ramazan C., olay 
yerinden uzaklaşıp evine döndü. 
Vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine polis sevk edildi. Polis, ad-
resini belirlediği Ramazan C.’yi 
suç aleti tüfekle birlikte evinde ya-
kalayarak gözaltına aldı. Tavukla-
rına saldırdığı gerekçesiyle köpeği 
öldürdüğünü ileri süren Ramazan 
C., polisteki ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı.
n DHA

Kablo hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı 
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Bir İyilikte Sen Yap Derneği 
hizmette sınırları aştı

Çiçek Turizm’den hayvanlar
için anlamlı kampanya

Konya’da engelli vatandaşlara tekerlekli 
sandalye bağışlayarak faaliyetlerini sürdüren 
Bir İyilikte Sen Yap Derneği bu kez de Akşe-
hir’e yardım elini uzattı. Konya’nın Akşehir 
ilçesinde ikamet eden Uğurluoğlu ailesini 
ziyaret eden Bir İyilikte Sen Yap Derneği yö-
netimi, 10 yaşındaki Hayrunnisa Elif Uğurlu-
oğlu isimli kız çocuğuna, çocuk engelli aracı 
hediye etti. 

Dernek Başkanı Erol Önyal, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Müzeyyen Büyükkol ve berabe-
rindekilerle birlikte Akşehir’e giderek Uğur-
luoğlu ailesini ziyaret etti. Başkan Önyal, “ 1 
adet manuel çocuk engelli aracını doğum es-
nasında oksijensiz kaldığından dolayı doğuş-
tan engelli olan Elif Uğurluoğlu kardeşimize 
teslim ettik. Dernek olarak Konya merkezin 
haricinde ilçelerimize de yetişmeye çalışıyo-
ruz. 2019 yılı içerisinde de faaliyetlerimizi 
hız kesmeden devam ettireceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sokak hayvanları için farkında-
lık kazandırmak isteyen Çiçek Tu-
rizm; “Az çok demeyelim, beğen-
meden geçmeyelim” kampanyası 
ile yoğun ilgi görüyor. Konya’nın 
önde gelen turizm kuruşlarından 
olan Çiçek Turizm, başlattığı kam-
panyayla sektörde öncü olduğunu 
bir kez daha kanıtladı. Sokak hay-
vanları için farkındalık kazandır-
mak isteyen Çiçek Turizm; “Az 
çok demeyelim, beğenmeden geç-
meyelim” sloganı, “Sıra Sende” 
mottosuyla sunulan sosyal medya 
projesinin mimarı oldu. Projeyle 
kış mevsiminde sokakta yaşayan 
hayvanların yiyecek bulmalarını 
kolaylaştırmak ve toplumun bu 
konuya daha bilinçli yaklaşmasını 
sağlamak amaçlandı. 

Sosyal medya platformla-

rından projeye gelecek her 500 
beğeni, sokak hayvanları için 50 
kilogram mamaya dönüşmesi, 
“#SıraSende” etiketiyle proje-
nin teşvik edici etki oluşturma-
sı planlandı. Proje sosyal medya 

platformlarında yoğun ilgi gördü. 
Çiçek Turizm bu projesiyle, yeryü-
zünde yalnız yaşamadığımıza dik-
kat çekerek, bu minvaldeki proje-
lerin önemini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Başkan Altay, BİK Bursa
Müdürü’nü ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Basın 
İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü 
Osman Başeğmez’i ziyaret etti. Al-
tay, hizmetlerin kamuoyuna duyu-
rulmasında yerel basının önemine 
işaret etti. 

Bir dizi gezi ve ziyaretlerde 
bulunmak üzere Bursa’ya gelen 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, kendisi 
de Konyalı olan Basın İlan Kuru-
mu Bursa Şube Müdürü Osman 
Başeğmez’i ziyaret etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Başeğmez, Kurum çalışmaları 
ve Bursa Basını hakkında Başkan 
Altay’a bilgi verdi. 

Yerel yönetimler olarak, yerel 
basınla iyi ilişkiler içerisinde olduk-
larını, hizmetlerinin ve mesajları-
nın kamuoyuna duyurulmasında 
yerel basının önemli olduğunu 
ifade eden Başkan Altay, “Tek ga-
yemiz halkımıza hizmet etmektir. 
Hizmetlerin hayat bulması kadar, 
bunun geniş kitlelere duyurulma-
sını da önemsiyoruz. Bu noktada 
yerel medyamızın desteğini hep 
yanımızda gördük. Bu nedenle ba-
sınımıza teşekkür ediyorum”dedi. 

Basın İlan Kurumu Bursa Şube 
Müdürü Osman Başeğmez ziyare-
tin anısına Başkan Altay’a Kurum 
Yayınlarını hediye etti.
n İHA

Meram Tıp’taki cihazlar, 
Sancak’a gönderilecek

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi eski 
binasındaki tıbbi cihazlar, Türk-
lerin yoğun yaşadığı Sırbistan’ın 
Sancak bölgesindeki Novi Pazar 
Devlet Hastanesinde kullanılacak. 
NEÜ’den yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Sancak Bölgesi Novi Pazar 
Milletvekili Muammer Bacevac, 
Novi Pazar Belediye Başkanı Nihad 
Bişevac, Novi Pazar Devlet Hasta-
nesi Müdürü Dr. Meho Mahmuto-
viç ile beraberindeki heyet, Rektör 
Prof. Dr. Cem Zorlu’yu ziyaret etti.

Görüşmede, Meram Tıp Fakül-
tesi eski binasında kullanılmayan 
tıbbi cihazların, Türklerin yoğun ya-
şadığı Novi Pazar kentindeki devlet 
hastanesinde hizmete sunulmasına 
karar verildi. İhtiyaç halinde bölge-
deki hekimlere, tecrübe kazanma-
ları için NEÜ akademisyenlerince 
eğitim verilmesi kararlaştırılan 
görüşmede, mevcut ilişkilerin tüm 
üniversite çapında geliştirilmesi ve 
dostluk köprüsünün sağlamlaştırıl-
ması kararı alındı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Konya’nın tamamında uygula-
dığı projelerle 2018 yılı içinde bin kilometreyi aşkın su ve kanalizasyon şebekesi yaptı

Bin kilometreden fazla
şebeke ağı döşendi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, Kon-
ya’nın 31 ilçesinde mahalleye 
dönüşen bütün köy ve beldelerde 
yatırımlarını sürdürüyor. Büyük-
şehir 2018 yılında 705 kilometre 
yeni su şebekesi, 226 kilometre 
yeni kanalizasyon şebekesinin 
yanı sıra 107 kilometre su, 17 ki-
lometre kanal ıslahı gerçekleştir-
di. Büyükşehir, büyük mahalle ve 
ilçe merkezlerinde kanalizasyon 
şebekesi yapımlarını tamamla-
dı. Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez 
ve ilçelerdeki altyapı yatırımlarını 
bir bir hayata geçirmeye devam 
ediyor. 

2018’DE 705 KİLOMETRE 
SU ŞEBEKESİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası KOSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün Büyükşe-
hir’e bağlanan mahallelere ve ilçe 

merkezlerine yönelik altyapı ya-
tırımlarını büyük oranda 

tamamladığını 

belirterek, “2018 yılında sağlıklı, 
sürdürülebilir su hizmetinin de-
vamı için su şebekesi ıslahı ve su 
hattı olmayan yerleşim yerlerine 
yeni şebekeler yapıldı. Eskimiş, 
işletim ömrü dolmuş, paslanmış 
borular yüz yıl ömürlü, sağlıklı ve 
yüksek basınca dayanıklı borular-
la değiştirildi. Geçtiğimiz yıl Kon-

ya genelinde farklı çap 

ve özelliklerde 705 bin metre yeni 
su şebekesi döşenirken, 107 bin 
metre su ıslahı gerçekleştirildi” 
diye konuştu. 

KANALİZASYON 
ŞEBEKESİ 226 KİLOMETRE 

Başkan Altay, sağlıklı, sürdü-
rülebilir su ve kanalizasyon hiz-
metini Konya’nın her noktasına 
ulaştırabilmek üzere 2018 yılında 

yoğun çalışmalar 
yapıldığını vur-

gulayarak, 

“Kullanım ömrü biten hatlar yeni-
leriyle değiştiriliyor, kanalizasyon 
şebekesi bulunmayan yerleşim 
yerlerine de yeni kanal şebekeleri 
döşeniyor. Yeni Büyükşehir Bele-
diye Yasası’nın yürürlüğe girdiği 
1 Nisan 2014 tarihinden itibaren 
hizmet alanı genişleyen ve ilçele-
rin tamamından sorumlu olan Bü-
yükşehir Belediyesi, altyapıda her 
yıl büyük eksiklikleri tamamlıyor. 
31 ilçede 2018 yılında farklı çap 
ve ebatlarda, dayanıklı ve uzun 
ömürlü muhtelif borular kullanıla-
rak toplam 226 bin metre kanali-
zasyon şebeke hattı döşenirken 17 
bin metre uzunluğunda da kanali-
zasyon şebeke ıslahı gerçekleştir-
di” ifadelerini kullandı. 

BÜYÜK MAHALLE VE İLÇE 
MERKEZLERİNDE KANALİZASYON 

ŞEBEKESİ TAMAMLANDI 
KOSKİ, kanalizasyon şebeke-

sinin sağlıklı bir şekilde çalışması 
için akış debisinin oluşup oluşma-
dığına dikkat ediyor. Nüfus yo-
ğunluğu ve akış debisi arasındaki 
doğru orantılı ilişkiden dolayı kü-
çük yerlerde kanalizasyon şebe-
kesi çalıştırılamıyor. Bu yüzden 
kanalizasyon şebeke yapımında 
nüfus faktörü dikkate alınıyor. 
Belirlenen kriterler çerçevesinde 
nüfusu fazla olan yerleşim yerleri-
nin tamamında; büyük mahalle ve 
ilçe merkezlerinde kanalizasyon 
şebekesi yapımları tamamlandı.
n HABER MERKEZİ
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

GÜVENİLİR VE 
DOĞRU

HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN 
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158  

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18092 Ada, 11 Parsel sayılı arsa 
nitelikli taşınmaz; doğusu zeminde ve kadastro paftasında mevcut olan Uzunkavak Sokağa cephelidir. 
Güneyi kısmen mücavir parsele ait beton duvarla çevrili, kısmen belirgin sınırı olmayan taşınmaz, 
kuzey ve batısında aralarında duvar, çit v.b sınır belirleyicileri olmayan taşınmazlarla çevrilidir. Halen 
taşınmazüzerinde herhangi bir yapı, ağaç veya başka bir muhdesat olmayan boş arsa durumundadır. 
Adresi : Sille Ak Mahallesi Dereli Sokak No:8 Selçuklu /Konya
Yüzölçümü : 714 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Selçuklu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazısı ekindeki İmar Durum 
Belgesine göre;1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında Konut Alanında kaldığı, Konut sahası; Ayrık 2 
kat, TAKS 0.20, KAKS 0.40, Ön bahçe mesafesi 5m, komşu bahçe mesafesi 3m olduğu İmar planı ve 
Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. Taşınmaz imar parselidir ve DOP kesintisi 
yapılmıştır. 
Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 12/03/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 08/04/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin kat No:Z18 Müzayede Salonu
   Karatay/Konya 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/142 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ 

SATIŞ MEMURLUĞU
2018/142 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 934236

Konya’da sabah saatle-
rinde etkili olan yoğun sis 
görüş mesafesini 10 metreye 
kadar düşürdü. Sabahın ilk 
ışıklarında etkili olan sis ile 
birlikte yer yer görüş mesa-
fesini 10 metreye kadar düş-
tü. Sürücüler özellikle sabah 
saatlerinde bu durum sonra-
sında zor durumlar yaşarken, 
yetkililer sürücüleri trafikte 
dikkatli seyretmeleri konu-
sunda uyardı. Caddelerde 
önlem alan trafik ekipleri, sü-
rücüleri takip mesafesini ko-
rumaları ve aşırı hızdan ka-
çınmaları konusunda uyardı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Soğuk kış günlerinde 
yazında tükettiğimiz gibi 
su tüketimimize devam 
edelim. Üşüme hissi 
yaşandıkça su ihtiyacı 
fark edilmiyor. Sıcak içe-
ceklere rağbet olunca su 
içilmek es geçilebiliyor. 
Unutulmamalıdır ki çay, 
kahve veya bitki çayları 
suyun yerini asla tuta-
maz. 

Su insan yaşamı için çok önemli 
bir yeri vardır. Vücudumuz pek çok 
hayati işlevi yerine getirebilmek için 
suya ihtiyaç duyar. Besinlerin sin-
dirimini, emilimini ve hücrelere 
taşınmasını sağlayan tek sıvıdır.

İçeceklerden ve besinlerden 
sindirim yoluyla vücudumuza aldığımız 
su sindirim, solumun sistemleri ve 
deri yoluyla vücuttan atılır. Vücutta su 
dengesinin sağlanması için günlük su 
alımının su kaybına eşit olması gerekir. 
Yetişkin bir insan bir kısmı yiyecekler-
den karşılanmak üzere günde 2-3 litre 
suya ihtiyaç duyar.

Su içmeyi unutuyorum diyenler 

küçük yudumlarla su tü-
ketimi alışkanlığı kazanı-
labilir. 

Suyun tadını seve-
miyorum diyen bireylere 
sularınızı renklendirin, 
aromalandırın.

Fesleğen, nane, 
tarçın, zencefil, limon, 
elma, portakal istediği-
niz ve sevdiğiniz her bir 
besinle sularınızı zengin-

leştirin.
Bir bireyin su içmesi 

vücudunuzdaki toksinleri 
temizlediğini de hatırlat-
mak isterim. Su içmek kilo 
vermeye de yardımcı bir 
etkendir. 

Artı bir özelliği de cildi 
gençleştirip, güzelleştirir.

Vücut suyunun azal-
ması tehlikedir. Bir bireyin 
vücudunda yüzdelik olarak 
kan 83, kas 73, vücut yağı 
25, kemikler 22 oranında 
su içerir. 

Susama hissiniz oluş-

madan su için.
Deri yoluyla, akciğerden, böbrek-

lerden ve bağırsaklardan su atılımı 
gerçekleşir. Akciğerlerden nefes alıp 
verirken, böbreklerden idrar yoluyla 
atılım gerçekleşir.

Su kaybı sadece sıcak günlerde 
değil, soğuk günlerde de su kaybı ger-
çekleşir. 

Su tüketiminizi aksatmayınız.
Sağlıcakla kalın… (Detaylı bilgi 

için: http://www.nuraclan.com)

AROMALI SULAR YAPIN KENDİNİZE

dyt.116nur@gmail.com
NUR AÇLAN

Sis Konya’yı etkisi altına aldı
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) mahallesi, 30965 Ada, 3 Parsel, 2 
blok Zemin kat N giriş 1 Bağımsız Bölüm numaralı dükkan nitelikli taşınmaz; Konya ili Karatay İlçesi 
Sağlık Bakanlığına bağlı 84 nolu Aile sağlık merkezi olarak faaliyet göstermektedir. 4 oda ,1 mutfak, 1 
bay wc, 1 bayan wc, 1 engelli wc, 2 adet lavabo ve antre den toplam 119,26 m² alana sahiptir. Odaların 
kapıları Amerikan panel ,zeminler fayans, duvarları alçı üzeri boya ve tavan karolam asma tavandan 
yapılmıştır. Wc’ ler tavana kadar fayans içerisinde hem lavabo hem de klozet bulunmaktadır. Ayrıca 
2 adet Hilton lavabo dışarıda olup duvarları fayans ile kaplıdır. Giriş kapısı alüminyum doğrama ve 
camlar takılıdır. Zemin katta bulunup yola cepheli konumdadır. Ana taşınmaz üzerinde zemin+7 katlı 
15 adet betonarme blok bina yapılı bulunmaktadır. Ana taşınmazın 30 metre güneyinde Adliye Parkı. 
120 metre güneybatısında Özel KTO Üniversitesi, 365 metre kuzeybatısında Spor ve Sergi Sarayı, 1.8 
kilometre batısında Mevlana Kültür Merkezi, 320 metre güneybatısında Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor 
Merkezi. 1 kilometre güneydoğusunda İnşaat halindeki Şehir Hastanesi, 615 metre güneydoğusunda 
Konya Adliye Sarayı bulunmakta olup, kent merkezine yaklaşık 3.5 kilometre mesafededir.
Adresi : Fetih Mahallesi, Aslanlıkışla Caddesi No:144P Karatay /KONYA
Yüzölçümü : 119,26 m2
Arsa Payı : 45/11895
İmar Durumu : Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.12.2018 tarih E.15990 
sayılı yazısı ekindeki imar çapına göre keşfe konu meskenin yapılı bulunduğu 30965 ada 3 parsel imar 
planında konut alanı sahasına isabet etmektedir. E: 1.40. TAKS:0.20. Bina Yüksekliği: Hmax: Serbest, 
Ön Bahçe Mesafesi:5-10 metre, Bina Derinliği, Yan Bahçe Mesafesi, Komşu Bahçe Mesafesi, Arka 
Bahçe Mesafesi belirtilmemiştir. Parsel imar parselidir.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 12/03/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 08/04/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat NoZ18 Müzayede Salonu
   Karatay/Konya 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/155 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ 

SATIŞ MEMURLUĞU
2018/155 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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Göreve giden Olay Yeri İnceleme ekiplerinin içinde bulunduğu araca çarparak 1 polisin şehit olmasına 2 polisin de 
yaralanmasına neden olan alkollü sürücüden, aynı araçta bulunan ve kazada yaralanan arkadaşı da şikayetçi oldu

Arkadaşı da şikayetçi oldu

Göreve giden Olay Yeri İnce-
leme Şube Müdürlüğü ekibinin 
bulunduğu minibüse otomobi-
liyle çarparak 1 polisin şehit ol-
masına, 2 polisin yaralanmasına 
neden olan alkollü sürücü Mu-
hammet Ali T. hakkında, kazada 
yaralanan arkadaşı Muazzez Y. 
de şikayetçi oldu. Kaza sırasında 
2,79 promil alkollü olan tutuklu 
sürücü Muhammet Ali T. hak-
kında, ‘bilinçli taksirle ölüme ve 
yaralamaya sebep olma’ suçun-
dan 22,5 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açıldı.

Kaza, geçen 8 Aralık’ta mer-
kez Karatay ilçesi Fetih Caddesi 
Karakayış Kavşağı’nda mey-
dana geldi. Düşme vakası için 
olay yerine giden polis memuru 
Yaşar Orman (38) yönetimin-
deki 42 DIB 73 plakalı, Olay 
Yeri İnceleme Şube Müdürlü-
ğü ekibininin bulunduğu mi-
nibüse, Muhammet Ali T. (26) 
yönetimindeki 42 FKG 63 pla-
kalı otomobil çarptı. Çarpmanın 
şiddetiyle minibüsün devril-
di. Kazada, evli ve 2 çocuk ba-
bası polis memuru Ali Teke (38) 

şehit olurken, ekip arkadaşları 
Yaşar Orman ve Mevlüt Bo-
ğaz (42) ile otomobil sürücüsü 
Muhammet Ali T. ve yanındaki 
arkadaşı Muazzez Y. (31) yara-
landı. Yaralı polis memurları, 
Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ndeki tedavilerinin ardın-
dan taburcu edildi. Otomobil sü-
rücüsü Muhammet Ali T. ise 
tedavi gördüğü Konya Numune 
Hastanesi’ndeki tedavisinin ar-
dından 22 Aralık günü çıkarıl-
dığı 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından tutuklandı.

İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI
Hastanede alınan kan ör-

neğinde Muhammet Ali 
T.’nin 2,79 promil, arkadaşı 
Muazzez Y.’nin ise 2,38 pro-
mil alkollü olduğu tespit edildi. 
Jandarma olay yeri inceleme 
ekipleri tarafından kaza yerinde 
yapılan incelemede, kontrollü 
geçişin olduğu kavşakta geçiş 
hakkının polis aracının geldiği 
yöne ait olduğu, Muhammet Ali 
T.’nin otomobilinin hiç fren yap-
madığı ve 135 kilometre hızla 
ekip minibüsüne çarptığı belir-

lendi. Ayrıca, bilirkişi raporu ve 
trafik ekiplerince düzenlenen 
kaza tespit tutanağına göre sü-
rücü Muhammet Ali T.’nin ‘asli’ 
kusurlu olduğu tespit edildi.
22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kazada yaralanan Muazzez Y. 
de sürücü arkadaşı Muhammet 
Ali T. hakkında şikayetçi oldu. 
Araç içinde birlikte alkol alıp 
gezdiklerini belirten Muazzez Y., 
ifadesinde ne kadar içki içtikleri-
ni bilmediğini ve kaza anını ha-
tırlamadığını söyledi. Muham-
met Ali T. hakkında Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından ‘bilinçli tak-

sirle ölüme ve yaralamaya sebep 
olma’ suçundan 22,5 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle dava açıl-
ması için iddianame hazırlandı. 
İddianame, Konya 3’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından 
kabul edildi. İddianamede Mu-
hammet Ali T.’nin, “Muazzez ile 
gezmeye çıkmıştık. 1 adet 50’lik 
viski ve 4 adet de bira içtik. Ka-
zanın nasıl olduğunu hatırlamı-
yorum. Alkolün etkisiyle aracı 
hızlı sürmüş olabilirim. Hakkım-
daki suçlamayı bu haliyle kabul 
edebilirim” dediği belirtildi.
n DHA

Hadim karayolunda yoğun 
kar yağışı nedeniyle meydana ge-
len heyelan sonucu, yarık oluştu. 
Konya’yı Hadim ilçesine bağlayan 
karayolunun Eğiste Deresi mevki-
sinde, viyadük çalışmalarının baş-
langıç noktasında dün, yoğun kar 
yağışı nedeniyle heyelan meydana 
geldi. Heyelanın ardından yolun 
yaklaşık 30 metrelik bölümün-
de yarık oluştu. Yolda dubalarla 
güvenlik önlemi alındı. Heyelan 
viyadük inşaat şantiyesine giden 
tali yolda da çatlaklara neden oldu. 
Karayolları ekiplerinin yarın gerek-
li çalışmaları yapacağı öğrenildi.
n DHA

Antalya’nın Manavgat Bele-
diyesi, öğrencilere karne hediyesi 
olarak Konya karayolundaki Ala-
cabel mevkiinden 50 kamyon kar 
taşıdı. Manavgat Belediyesi, sö-
mestir tatili nedeniyle karne hedi-
yesi olarak öğrencileri karla buluş-
turma kararı aldı. Bunun üzerine 
belediyeye ait kamyonlarla yağışın 
en fazla olduğu Konya karayo-
lundaki Alacabel mevkiindeki kar 
kütleleri iş makinalarıyla kamyon-
lara yüklenip, Manavgat’a götürül-
dü. Manavgat’a yaklaşık 50 kam-
yon kar taşındığı belirtildi.
n DHA

Kısa adı KONFAD olan Kon-
ya Fotoğraf Amatörleri Derneği 
istasyon evleri 35 numaradaki 
yeni yerinde bu yılın ilk faaliyetini 
hafta sonu gerçekleştirecek. Ünlü 
fotoğrafçı, gezgin, yazar Özcan 
Yurdalan’ı  konuk edecek  olan 
KONFAD 3 gün sürecek fotoğ-
raf atölyesi ile bu sanata gönül 

veren fotoğrafçılara yeni ufuklar 
açmayı hedefliyor. Cuma akşamı 
başlayacak olan Belgesel Fotoğraf 
Atölyesine Konyalı fotoğrafçıların 
ilgisinin bir hayli fazla olduğunu 
ifade eden KONFAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erkan Mumcu  daha 
önceki dönemlerde olduğu gibi 
bu yılda Konyalı fotoğraf sever-

ler için  aralıksız  faaliyetlerine ve 
eğitim amaçlı kurslarına devam 
edecekleri söyledi. Dernek başka-
nı Mumcu tüm fotoğraf severlere 
seslenerek “Bizim kapımız her-
kese açık gelin hayatı bir fotoğraf 
karesiyle paylaşalım’’ çağrısında 
bulundu.
n HABER MERKEZİ

Heyelan nedeniyle yol yarıldı

Öğrencilerin hediyesi Konya’dan

KONFAD Yurdalan’ı konuk edecek 
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Ilgın Açık Suni Çim Saha Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/27017
1-İdarenin
a) Adresi  : ŞEYH ŞAMİL MAH. DOÇ. DR. HALİL ÜRÜN CAD. 19 42070
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322243600 - 3322653049
c) Elektronik Posta Adresi  : serdar.satilmis@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet Açık Suni Çim Saha Yapım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Konya İli, Ilgın İlçesi, Fahrettin Altay Mahallesi
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
    yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu - Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr.
   Halil Ürün Cad. No.19 Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati  : 07.02.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer  işlere  ilişkin  iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan A/XVIII gurubu işler benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezuniyet belgesi ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  200 TRY (Türk Lirası)  karşılığı  Selçuklu 
Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 
Selçuklu KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. 
Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA  adresine elden  teslim edilebileceği  gibi,  aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi  sınır  değerin  altında  olduğu  tespit  edilen  isteklilerin  teklifleri,  Kanunun  38  inci  maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

ILGIN AÇIK SUNİ ÇİM SAHA YAPIM İŞİ
SELÇUKLU BELEDİYESİ KENTSEL

TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
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Sevgili okur-
larım, “Bizden bir 
WhatsApp çıkar 
mı?” adlı yazı 
Selçuk R.Şirin 
tarafından yazılan 
“Yol Ayrımında-
ki Türkiye ; Ya 
Özgürlük Ya Se-
falet” adlı Doğan 
Kitap tarafından 
16.Baskısı Mart 2018 yılında 
yapılan kitapdan alıntıdır. Fay-
dalı olur düşüncesi ile sizler ile 
paylaşıyorum.

“Whatsapp  geçtiğimiz 
dönemde 19 milyar dolara 
satıldı.  Duymuşsunuzdur.  
Rakam beni şaşırttığı için 
merak edip Türkiye’nin en 
büyük şirketlerinin pazar 
değerine baktım. Türk Tele-
kom, TÜPRAŞ, THY ve Pet-
rol Ofısi’nin piyasa değer-
lerini topladığınızda hepsi 
bir WhatsApp etmiyor. Peki 
nedir bu WhatsApp?  Madem 
bu kadar kıymetli bizde neden 
olmasın?

WhatsApp’ı kullandığım 
için kıymetini biliyorum. Akıllı 
telefonu olan herkese bireysel 
ya da grup halinde yazılı, sesli 
ve görüntülü mesaj gönder-
menin en kolay ve ücretsiz 
yolu. Reklam yok, kurulumu 
çocuk oyuncağı ve birey-
sel için olduğu kadar, grup 
iletişimi için de ideal bir uygu-
lama. Bunlardan dolayı da 
2009’da kurulmuş yani altı 
yılını henüz doldurmamış bu 
uygulama yakında bir milyar 
kullanıcıya ulaşacak. Zaten 
Facebook da bu potansiyeli 
gördüğü için kendisine ileride 
rakip olabilecek bu uygulamayı 
yüklü bir bedelle bünyesine 
katmakta tereddüt etmemiş.

WhatsApp özgürlükten 
çıkar!

Peki bu kadar büyük bir 
değeri yaratan WhatsApp’ta 
kaç kişi çalışıyor? Duy-
madıysanız yazayım, 53! 
Nasıl oluyor da 53 kişinin 
kurduğu bir şirket Cumhmi-
yet tarihimiz boyunca kur-
duğumuz, devlet himayesi-
yle koruduğumuz ve her biri 
uzunca bir süre tekel olarak 
el üstünde tutulmuş dev 
şirketlerimizden daha kıymetli 
oluyor? On binlerce çalışanı, 
binlerce gayrimenkulü, uçağı, 
gemisiyle toplayıp satsanız bu 
şirketler kadar basit bir uygu-
lama etmiyor piyasada. Bu he-
sapta sizcede bir gariplik yok 

mu? Ya da tersin-
den soralım, eğer 
bu hesap doğruy-
sa biz neden bu 
yeni piyasada top 
koşturmuyoruz? 
Evet, soru basit: Bi-
zden bir WhatsApp 
çıkar mı?

Bu soruyu 
dünyanın pek çok noktasında 
Startup hızlandırma merkezleri 
(Evet böyle bir sektör var!) ku-
ran bir girişim gurusuna sor-
dum. Şartlı bir yanıt aldım: İyi 
bir ekosistem ve yaratıcılığa 
dayalı bir eğitim sistemiyle 
bir değil onlarca WhatsApp 
çıkartmak mümkün! Doğru-
su bu yanıtı beklemiyordum; 
zira girişim işine kafa yoranlar 
genelde başarıyı açıklarken 
bireye vurgu yapar. Dahi bir 
girişimci çıkar, kimsenin aklı-
na gelmeyeni yaparak evinin 
garajında kurduğu şirketle 
milyarder olur. Bu hikayelerde 
ne eğitimin rolünden ne de 
ekosistemden pek söz edil-
mez. Gates’in hikayesinin bu 
bağlamdan nasıl koparıldığını 
başka bir yazımda anlat-
mıştım. Madem inovasyonu 
ve yaratıcılığı destekleyen bir 
ekosisteme sahip olmadan 
işimiz mucizelere kalmış, o 
halde ülkemizdeki duruma bu 
iki mercekten bakarak bizden 
bir değil pek çok WhatsApp 
nasıl çıkar ona bakalım.

Bilgi ekonomisi, adı 
üstünde, bilgiye özgürce 
ulaşılan ve bireylerin özgürce 
tahayyül edebildiği bir eko-
sistemde gelişiyor. O halde 
her iki faktörde nerede old-
uğumuza tek tek bakalım. 
Bilgiye ulaşımda, yani basın 
özgürlüğünde 180 ülke arasın-
da 154. sıradayız. Böyle 
olunca da inovasyon seviye-
sinde 142 ülke arasında 68. 
sıradayız. Bir taraftan bilgiye 
erişimin önüne her türlü engeli 
koyup diğer taraftan bilgiye 
dayalı inovasyonda ciddi bir 
rekabet yakalayabilmek müm-
kün değil.

Madem yetişkin kuşağımız 
inovasyonda çuvallamış du-
rumda o halde umut gençle-
rde. Peki çocuklarımıza bu 
yeni WhatsApp ekonomisinde 
rekabet edebilecekleri becer-
ileri kazandırabiliyor muyuz? 
Ülke olarak genç nüfusumuzu 
bu yeni dünyaya acaba ge-
rektiği gibi hazırlayabiliyor 
muyuz? Hayır ve hayır. OECD 

ülkeleri arasında ileri dere-
cede problem çözen gençler-
in oranında sonuncu sıra-
daki yerimizi Şili ve İsrail ile 
paylaşıyoruz. Aldığımız puan 
OECD ortalamasından yaklaşık 
50 puan geride (ki bu puan 
farkı yaklaşık 1,5 yıllık öğrenim 
eksikliğine denk geliyor).

Modern dünyada bilgi-
ye dayalı yeni bir ekonomi 
kuruluyor. Bu ekonomide 
rekabet edebilmek için il-
eri teknolojiye dayalı sek-
törlerde çalışacak insanları 
yetiştirmemiz gerekiyor. 
Maalesef ne bilgiye erişimde 
ne de problem çözme becer-
ilerinde durumumuz parlak 
değil. Bizden bir WhatsApp 
çıkması için bilgiye erişimin 
de eleştirel düşüncenin de 
ülke ekonomisinin temel 
sorunu olduğunu kabul et-
memiz ve buna göre adım 
atmamız gerekmektedir. 
Bunu başardığımız zaman bu 
topraklardan bir değil onlarca 
WhatsApp çıkacağına inancım 
tam. O vakte kadar inşaata 
devam!”

Baki selamlar.

Selçuk Şirin,  New York 
Üniversitesi’nde (NYU) Pro-
fesör olarak davranış bilim ve 
istatistik dersleri vermekte, 
eğitimden gelişime geniş bir 
alanda araştırmalar yapmak-
tadır. İlkokula Kars Yiğitkonağı 
Köyü’nde başlamış ve liseyi 
Göle’de bitirmiştir. ODTÜ’den 
lisans, SUNY’den yüksek 
lisans ve Boston College’dan 
doktora derecesi almış olan 
Şirin 100’ü aşkın bilimsel 
yayına imza atmıştır. Boston 
College ve NYU’dan Ögretim 
Üyesi Mükemmeliyet Ödülü, 
ABD Çocuk Gelişimi Vakfı’ndan 
Araştırmacı Ödülü, dünyadaki 
en büyük eğitim araştırmacılar 
derneği AERA’dan Araştırma 
Büyük Ödülü, ve Jacob Vak-
fı’ndan 2018 Sosyal Girişim-
cilik Ödülü almıştır. Selçuk 
Şirin 2015 yılında ABD Bilim-
ler Akademisi Komisyonuna 
seçilmiştir. 2014 yılından iti-
baren Hürriyet’te haftalık köşe 
yazıları yazan Selçuk Şirin’in 
“Yol Ayrımındaki Türkiye: Ya 
Özgürlük Ya Sefalet” ve “Bir 
Türkiye Hayali” adli iki Türkçe 
kitabı, “Muslim American 
Youth: Understanding Hy-
phenated Selves Through Mul-
tiple Methods” adlı bir İngilizce 
kitabı ve çocuklara yönelik pek 
çok alıştırma kitabı bulunmak-
tadır.

BİZDEN BİR WHATSAPP ÇIKAR MI?

hasancagla42@hotmail.com
HASAN ÇAĞLA

DERSİAD Konya Şubesi’nde olağan genel kurul heyecanı yaşandı.  Güven tazeleyen mevcut Başkan Musa Özkan, “Yeni dönemde 
de Konya iş dünyasının ve toplumun ihtiyaç duyduğu sivil toplum desteğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi

Musa Ozkan yeniden başkan
Dünya Erdemli Sanayici ve 

İşadamları Derneği (DERSİAD) 
Konya Şubesi’nde olağan genel 
kurul heyecanı yaşandı.  Yapılan 
kongre sonucunda mevcut Baş-
kan Musa Özkan yeniden başkan 
seçildi. DERSİAD Konya Şube-
si’nin olağan genel kurulu der-
nek binasında dernek üyelerinin 
yoğun katılımı ile gerçekleştiril-
di. Tek liste ile girilen seçimler-
de divan başkanlığını Mehmet 
Serin yaptı.  Dünya Erdemli 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(DERSİAD) Konya Şubesi’nin 
faaliyetleri ve denetleme ra-
porlarının okunmasının ardın-
dan başkanlık seçimine geçildi. 
Tek listenin yarıştığı seçimler-
de Musa Özkan güven tazeledi. 
Genel Kurulun ardından konu-
şan Dünya Erdemli Sanayici ve 

İşadamları Derneği (DERSİAD) 
Konya Şube Başkanı Musa Öz-
kan, “Dünya Erdemli Sanayici ve 
İşadamları Derneği (DERSİAD) 
olarak bütün çağları kuşatacak 
ilke ve erdemle donatılmış, öz 
değerlerine samimiyetle bağlı, 
ahlakı güzel, adaleti tam, güve-
nilir, katılımcı, gelişime açık, ye-
nilikçi ve profesyonel iş adamları 
yetiştirmek, insanlığa ve tüm 
kâinata olan sorumluluklarını 
yerine getirmelerinde rehberlik 
etmek; sosyal eşitlik ve adalet 
anlayışının tesisinin ve sürekli-
liğinin sağlanması yönünde ça-
lışmalar yaparak ülkemizin ge-
lişmişlik düzeyini ve ekonomik 
gücünü arttırıp müreffeh, mutlu 
ve huzurlu bir toplum inşası-
na katkıda bulunmak; insanlığa 
ışık tutabilecek onurlu hizmet 

insanlarına öncülük etmek ve 
bu konuda gelecek nesillere ci-
hanşümul bir model ve çalışma 
örneği sunmak amacı ile çalış-
malarımızı aralıksız sürdürüyo-
ruz. Yeni dönemde de  Konya  iş 
dünyasının ve toplumun ihtiyaç 
duyduğu sivil toplum desteğini 
sağlamak için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Yeniden bizleri bu 
göreve layık gören üyelerimize 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.  DERSİAD Konya Şu-
besinin yeni yönetimi Musa Öz-
kan başkanlığında şu isimlerden 
oluştu;  Bahatdin Özdil, Mevlüt 
Azman, Rıza Yıldız, Mehmet 
Ali Okka, Hamza Aras, Musta-
fa Tuna, Hamza Altuntaş, Baki 
Türktemiz, Hüseyin Özcan, Ali 
Cırık, Mehmet Ali Görgülü. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Toros Dağları'nın eteğinde 
yer alan Konya ilçesi Ahırlı'da, 
ağır kış şartları devam ederken 
haftanın iki günü balık satmaya 
gelen Mustafa Yıldırım'ın yolunu 
gözleyen sokak köpekleri, balıkçı 
arabasını ilçenin girişinde karşılı-
yor.

İlçe meydanına kurduğu sey-
yar tezgahta balık satan Yıldırım, 
balıkları temizleyip pişirilecek 
halde müşterilerine teslim edi-
yor, balık artıklarını da yolunu 
bekleyen sokak köpeklerine ve-
riyor.

Balık tezgahındaki balıklar-
dan gözünü ayırmayan köpek-
ler, sabırla kendilerine verilecek 
artıkları bekliyor. Bu artıklarla 
karınlarını doyuran köpekler, ilçe 
sakinleri tarafından da ilgiyle iz-
leniyor.

‘ARABAYI KARŞIDAN 
GÖRÜR GÖRMEZ ÇEVREMİZİ 

SARIYORLAR’
Seyyar balıkçı Mustafa Yıl-

dırım, komşu ilçede Seydişe-
hir'den haftada iki gün Ahırlı'ya 
balık satmaya geldiğini söyledi. 
Sokak köpeklerinin ilçe girişin-
de kendisini karşıladığını belir-
ten Yıldırım, "Köpekler bize öyle 
alıştı ki sabah erkenden arabayı 
karşıdan görür görmez çevremizi 

sarıyorlar. Hepsi sabırla, tezgah-
taki balıklara dokunmadan bek-
liyorlar. İlçedeki vatandaşlar da 
çok duyarlı, ekmekle köpekleri 
besliyorlar. Yıllardır balıkçılık ya-
pıyorum, burada sokak köpekleri 
ile aramızda ilginç bir bağ oluştu. 
Her hafta bunları kuzu gibi bes-

liyoruz. Maşallah hepsi de kuzu 
gibi." diye konuştu.

İlçeye gelen balıkçıdan sürek-
li balık alan Seyfullah Güler de 
haftanın belirli günlerinde ilçe 
sakinlerinin yanı sıra köpeklerin 
de adeta balıkçının yolunu göz-
lediğini anlattı. Köpeklerin bir 
anda aracın etrafını sarması ve 
tezgahın yanında beklemesinin 
ilginç görüntüler oluşturduğunu 
dile getiren Güler, "İlçemize yıl-
lardır balık satmaya gelen Mus-
tafa Yıldırım ile sokak köpekleri 
arasındaki bu güzel görüntü bizi 
de oldukça mutlu ediyor. İlçe 
halkı da bu köpekleri çok sevi-
yor, soğuk kış günlerinde onları 
besliyor. Sokak hayvanları aç ol-
malarına rağmen hiç saldırgan 
davranmadan, bu şekilde balık 
atıklarını beklemeleri çok güzel 
görünüyor. Tüm ilçe halkı sokak 
köpekleri sahip çıkıyor." ifadeleri-
ni kullandı.
n AA

Fransız turistler Meke 
Gölü'nde kamp yaptı

Eşsiz sis manzarasının 
tadını çıkardılar

Yaptığı yağlı boya resim
çalışmasını hediye etti

Karapınar’a giden 3 çocuklu 
Fransız aile, Meke Gölü'nde kamp 
yaptı. Fransa'dan yaklaşık 2 ay 
önce dünya turu için karavanlarıy-
la yola çıkan Lörc Voorey ve karısı 
Nariom Voorey ile üç çocuğu Kara-
pınar'a geldi. Her mevsim bir baş-
ka güzel olan Meke Gölü'ne misafir 
olan Fransız aile, göl kenarında yü-
rüyüş yaptı, çocuklar ise kar topu 
oynadı. Fransız aile, etkili olan kar 
yağışı nedeniyle beyaza bürünen 
Meke Gölü'nde, çocuklarıyla eğ-
lenceli dakikalar yaşadı.  Gölde fo-
toğraflar çeken Lörc Voorey, İtalya, 
Slovenya, Sırbistan, Bulgaristan 
ve Yunanistan'ı gezdikten sonra 3 
hafta önce Türkiye'ye geldiklerini 
söyledi.

‘SESSİZLİĞİ VE GÜZELLİĞİ İLE 

BİZLERİ HAYRAN BIRAKTI’
Türkiye'de Edirne, İstanbul, 

Bursa, İzmir ve Denizli'yi gezdik-
ten sonra Konya'ya ulaştıklarını ifa-
de eden Voorey, şunları kaydetti: 
"Amacımız İran, Pakistan, Kazakis-
tan gibi bir çok ülkeyi gezmek. Tu-
rumuzun ne zaman biteceğini bil-
miyoruz. İnsanları tanımak, daha 
fazla yer görmek ve gittiğimiz ül-
kelerin kültürlerini öğrenebilmek 
için büyük bir fırsat. Meke Gölü kar 
ile birlikte çok güzel olmuş. Sanki 
gelinlik giymiş gibi. Bizim için unu-
tulmaz bir anı oldu. Meke Krater 
Gölü'nü daha önce duymuştuk. 
Gölde bir gece kamp yaptık. Ses-
sizliği ve güzelliği ile bizleri hayran 
bıraktı."
n AA

Konya’da sabah saatlerinde 
etkili olan yoğun sisin kent mer-
kezi üzerindeki manzarası ha-
vadan görüntülendi. Konya'da 
sis sabah saatlerinde etkisi oldu. 
Görüş mesafesinin azalması ne-
deniyle ulaşımda aksamalar ya-
şanırken Konya-İstanbul uçuşları 
karşılıklı iptal edildi. Şehrin en 

yüksek tepesi Akyokuş mevkisin-
den Konya'nın üzerine çöken sisin 
oluşturduğu eşsiz manzara görsel 
şölen sundu. Sisin etkili olduğu 
anlar havadan görüntülenirken 
Akyokuş mevkisine gelenler kart-
postallık manzarayı izleyerek bu 
anların keyfini çıkardı.
n İHA

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Resim Öğretmenliği Bölümü 
3. sınıf öğrencisi Fatma Şeyma 
Baydar şehitlerimiz anısına yap-
tığı yağlı boya resim çalışması-
nı Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derne-
ği Konya Şubesi'ne hediye etti. 
Kendisine eşlik eden arkadaşları 
ile birlikte Türkiye Harp Malulü 
Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Konya Şube Başkanı Sü-
leyman Ege'yi ziyaret eden NEÜ 
Resim Öğretmenliği 3. sınıf öğ-
rencisi Fatma Şeyma Baydar, “Bu 

ülkede yaşayan herkesin bu coğ-
rafyayı kanları ile sulayarak biz-
lere vatan yapan şehitlerimize ve 
bu uğurda çarpışırken yaralanan 
gazilerimize vefa ve minnet bor-
cu vardır” diyerek şehitler anısına 
yapmış olduğu yağlı boya tablo-
sunu derneğe hediye etti. Başkan 
Ege ise öğrencilerin göstermiş ol-
duğu duyarlılığın gurur verici ol-
duğunu belirterek Fatma Şeyma 
Baydar ve arkadaşlarına teşekkür 
etti. Ziyaret günün anısına çekilen 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Gölü’nde azalan sazan balığına karşılık Çin sazanında artış görüldü. Balıkçılar, iç piyasa-
da değeri olmayan Çin sazanını yoğun talep gördüğü Suriyeliler’e gönderiyor

Çin sazanı çekip
Suriyelilere satıyorlar

Türkiye'nin en önemli tatlı su 
ürünleri üretim merkezlerinden 
Beyşehir Gölü'nde, kilogramı 1 lira-
dan verilen Çin sazanı, balıkçıların 
yeni umudu oldu. Beyşehir Gölü'n-
de geçimini balıkçılıkla sağlayan ve 
pullu sazan ile levrek popülasyonu-
nun azalması üzerine yeni arayış-
lar içerisine giren balıkçılar, gölün 
istilacı türlerinden olan ancak eko-
nomik değer taşımayan Çin sazanı 
yurt dışından ilgi görünce yönünü 
bu balığa çevirdi.

Gölden bolca çıkan Çin sazanı 
için ağ atmaya başlayan balıkçılar, 
avladıkları balığı kilogramı 1 lira 
karşılığında alıcılara teslim ediyor. 

Kış mevsimi ile birlikte avlanma 
miktarının fazla olması ise balıkçıla-
rın yüzünü güldürüyor. Gölde balık-
çılık yapan Öcal Yaşar, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Beyşehir Gö-
lü'nde diğer türlerin avlanamaması 
nedeniyle gözlerini Çin sazanı avına 
çevirdiklerini belirterek, "Bugün-
lerde göl sularından bolca çıkıyor. 
Emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. 
Kilosunu 1 liraya veriyoruz. İç piya-
sada fazla yenen bir balık değil ama 
ucuzluğu sebebiyle Suriyeliler ta-
rafından çok tüketiliyor. O yüzden, 
Suriye'ye gönderiliyor." dedi.

Balıkçı Mevlüt Kavaklı ise ken-
dileri için geçim kapısı olan sazan 

balığının elektroşokla yapılan av-
lanma ve bilinçsiz avcılık nedeniy-
le azaldığını anlattı.Levrek popü-
lasyonunun da azaldığını aktaran 
Kavaklı, "Şu anda açıklarda zaten 
balık yok. Kıyı kesimlere yoğun Çin 
sazanı geliyor. Ama bu balığın avı 
da epey zahmetli oluyor. Ağı ser-
mesi de takılan balığı toplaması da 
bir dert. Toplarken ağımıza da zarar 
veriyor. Gölün istilacı balığı ama bu 
mevsimde balıkçıların umudu hali-
ne geldi." ifadelerini kullandı. 

‘BUGÜN 6 KASA BALIK VARDI, 
YÜZÜMÜZ GÜLDÜ’

Ramazan Çelik 15 yıldır balık-
çılık yaptığını dile getirerek, şun-

ları kaydetti: "Daha önce Beyşehir 
Gölü'nde balık miktarı fazlaydı, bol 
kazanç elde ediyorduk. Son yıllar-
da tersine bir durum yaşanıyor. 
Son 3-4 yıldır elektroşokla yapılan 
avcılık, özellikle sazan balığını ta-
mamen bitirdi. Sazan artık ağlara 
vurmaz hale geldi. Artık Çin saza-
nına talim ediyoruz. Ağlara vuran 
balık çok olursa para kazanıyoruz, 
her gün de aynı oranda çıkmıyor. 
Ama yine de üç beş kuruş evimize 
ekmek götürebilmek için mesai ya-
pıyoruz. Bugün 6 kasa balık vardı, 
yüzümüz güldü. İnşallah daha çok 
avlar, daha çok gelir elde ederiz."
n AA

Seyyar balıkçının yolunu gözlüyorlar
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Türk milletinin feraset sahibi olduğuna dikkat çeken Selman Özboyacı “Milletimizde Cumhur İttifakının ne için kuruldu-
ğunu,  ne kadar büyük bir hassasiyet ile kurulduğunu, ülkenin buna ne kadar ihtiyacı olduğunu görüyor” diye konuştu

‘Ülkemizin ittifaka ihtiyacı var’
AK Parti Gençlik Kolları Genel 

Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı, Yenigün 
Gazetesi’ne nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Ziyarette Yenigün Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdul-
lah Akif Solak, Yenigün Gazetesi 
Reklam Koordinatörleri Fahri Altı-
nok, Sami Kayalar, İbrahim Büyük-
harput ve ARS Ajans Koordinatörü 
İbrahim Çiçekçi hazır bulundu. Zi-
yarette duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Yenigün Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif 
Solak, AK Parti Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Selman Özboyacı’ya teşekkür 
ederek çalışmalarında başarılar di-
ledi. 

‘31 MART SEÇİMLERİ 
OLDUKÇA ÖNEMLİ’

Yenigün Gazetesi’ne 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimi ve ülke gün-
demi ile açıklamalarda bulunan Öz-
boyacı, “31 Mart Yerel seçimler ciddi 

bir öneme sahip. 5 yıllık çok ciddi 
mücadele verilen sürecin sonunda 
böyle bir yerel seçim ile karşı karşıya-
yız. 5 senenin sonucunda 8’inci seçi-
me gidiyoruz. Buna rağmen her tür-
lü baskıya ve hain girişime rağmen 
yılmamış ayakta duran muktedir bir 
Türkiye Cumhuriyeti var. Devletin 
bekasını ülkenin birlik ve bütünlü-
ğünü korumak adına bu hassasiyeti 
korumak için yola çıkan Cumhur İt-

tifakı var. Konyamız’da yaşayan her 
kesimden vatandaşımızdan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 
adayımız Uğur İbrahim Altay’a çok 
büyük ilgi ve alaka var. Allah’ın izni 
ile güzel bir oy oranı ile Cumhur İtti-
fakı ile Büyükşehir Belediye Başkan-
lığını kazanacağımızı düşünüyorum. 
Yine 31 ilçede de Cumhur İttifak’ın 
adayları ile 31 ilçenin 31’inde kaza-
nacağımızı düşünüyorum. Milletimi-

ze Cumhur İttifakının hassasiyetini 
anlatmamız lazım” dedi. 

‘CUMHUR İTTİFAKININ ÖNEMİNİ 
ANLATABİLMEK ÖNEMLİ’

Türk milletinin feraset sahibi 
olduğuna dikkat çeken Özboyacı, 
“Bizler milletimizin feraset sahibi ol-
duğuna inanıyoruz. Bunu bir slogan 
olarak söylemiyoruz. O sebepten 
milletimizde şuanda Cumhur İttifa-
kının ne için kurulduğunu,  ne kadar 

büyük bir hassasiyet ile kurulduğu-
nu, ülkenin buna ne kadar ihtiyacı 
olduğunu görüyor. Bizler Cumhur 
İttifakının önemini sahada vatan-
daşlarımıza çok iyi anlatmamız ge-
rekiyor. Bu ittifak liderler tarafından 
oluşturuldu ve bizlerin de bu ittifaka 
sahip çıkmamız gerekiyor. Komşu 
ülkelerden yaşanan olayları gördük-
ten sonra bizler Cumhur İttifakın  ne 
kadar önemli olduğunu görüyoruz.  

Cumhurbaşkanımızın vurgu yaptığı 
Gönül Belediyeciliği aslında kendi 
modeli. İstanbul’da başlattığı İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
döneminde İstanbul’un karşı karşıya 
olduğu makro problemleri milletinin 
desteği ile açtı ve  milletin teveccü-
hüne o şekilde mahzar oldu.  İcraat 
ve tevazu ile hizmeti millette birleş-
tirdi” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları ile Aile 
Sanat ve Eğitim Merkez’lerinde eği-
tim gören kursiyerler, kan ve göz-
yaşının dinmediği mazlum Yemen 
halkı için “Beşik Sallayan El Dün-
yayı Sallar” sloganı ile nakdi yardım 
kampanyası düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezi (ASEM) kursiyerleri tarafından 
iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan 
Yemen için nakdi yardım kampan-
yası düzenlendi. Yemen’de 2015 
yılından bu yana devam eden iç sa-
vaştan dolayı milyonlarca Yemenli-
nin yeterli gıdaya erişememesinden 
dolayı özellikle Yemenli çocuklar 
yaşanan kıtlık nedeniyle ölüm teh-
likesiyle karşı karşıya kalıyor. Ye-

menlilerin yaşanan kıtlıkta sıkıntı-
larını bir nebze olsun gidermek için 
Türkiye’den ve Konya’dan Yemen’e 
yardım eli de uzanmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda; KOMEK Karatay, 
Araplar, Cihanbeyli ve Kulu şubeleri 
ile ASEM Mengene ve Karatay Şu-
belerine devam eden kursiyerler ta-
rafından “Beşik Sallayan El Dünyayı 
Sallar” sloganı ile mazlum Yemen 
halkı için nakdi yardım kampanyası 
düzenledi. Kampanya doğrultusun-
da kursiyerlerden toplanan bağışlar 
ve kermeslerinden elde edilen ge-
lirlerle toplam 25 bin lira Yemen’e 
gönderilmek üzere KOMEK Men-
supları ve Mezunları Derneği ara-
cılığı ile Konya Afet ve Acil Durum 
(AFAD) Müdürlüğü yetkililerine tes-
lim edildi.
n HABER MERKEZİ

Meteoroloji yetkililerinden 
kuvvetli fırtına uyarısı

Eğitim Sen kuruluşunun
24. yılını kutluyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlü-
ğünce, Konya ve Karaman’da ak-
şam saatlerinden itibaren kuvvetli 
fırtına beklendiği bildirildi. Bölge 
Tahmin ve Uyarı Merkezinden ya-
pılan yazılı açıklamada, Konya ve 
Karaman’da akşam saatlerinden 
itibaren etkili olacak kuvvetli fırtı-
nanın cuma günü sabah saatlerine 

kadar devam edeceği tahmininde 
bulunuldu.  Açıklamada, kuvvetli 
fırtına sebebiyle başta soba ve doğal 
gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme-
leri olmak üzere, ağaç veya direkle-
rin devrilmesi, ulaşımda aksamalar 
gibi olumsuzluklara karşı vatandaş-
ların tedbirli olması istendi.
n AA

KOMÜT, Evim Konya Fuarında gayrimenkul sektörünü canlandırmaya hazırlanıyor. Konya Müteah-
hitler Birliği Başkanı Şaban Topal, “KOMÜT olarak bir anlamda Konya’yı Avrupa’ya taşıyacağız” dedi

KOMÜT Konya’yı
Avrupa’ya taşıyor!

Konya Müteahhitler Birliği, KO-
MÜT Önderliğinde 26 Ocak Cumar-
tesi Günü Almanya Köln’de 28 Ocak 
Pazartesi Hollanda Amsterdam ken-
tinde düzenlenecek olan Evim Konya 
Fuarı ile Konya’yı Avrupa’ya taşıya-
cak. KOMÜT üyeleri gerçekleşecek 
fuar ile ilgili Meram Tatlıses Lahma-
cun’da basın toplantısı düzenledi. 
Düzenlenen programa  Konya Müte-
ahhitler Birliği Başkanı  Şaban Topal, 
KOMÜT üyeleri ile çok sayıda davetli 
ve basın mensubu katıldı. Evim Kon-
ya Fuarı ile Türkiye’de bir ev sahibi 
olmayı hayal eden gurbetçilerimizin 
ayaklarına kadar giderek, istedikleri 
özellikte evi en uygun şartlarda al-
maları sağlayacaklarına dikkat çeken 
Konya Müteahhitler Birliği Başkanı 
Şaban Topal, “Konya Müteahhitler 
Birliği olarak gayrimenkul sektörün-
den 15 firmayla özel projeler, daire, 
dükkan, ofis, mağaza, villa gibi bir-
çok gayrimenkul alanında fuara özel 
fırsat ve kampanyalar ile Almanya 
ve Hollanda’ya çıkarma yaparak sek-

törümüzü canlandıracağız.  KOMÜT 
olarak 26 Ocak Cumartesi günü Al-
manya Köln’de, 28 Ocak Pazartesi 
günü Hollanda Amsterdam kentin-
de düzenlenecek olan Evim Konya 
Fuarına özel fırsat ve imkanlarla 
vatandaşlarımız ile buluşacağız. KO-
MÜT olarak bir anlamda Konya’yı 
Avrupa’ya taşıyacağız.  KOMÜT ola-

rak Türkiye’de bir ev sahibi olmayı 
hayal eden gurbetçilerimizin ayak-
larına kadar giderek, istedikleri özel-
likte evi en uygun şartlarda almaları 
sağlanacak” dedi.
‘EVİM KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN 
ÖNEMLİ BİR ÇIKIŞ NOKTASI OLACAK’

Evim Konya Fuarının İnşaat sek-
törü için bir çıkış noktası olduğuna 

dikkat çeken Topal, “ KOMÜT ola-
rak stantta hem Türk gayrimenkul 
sektörünü anlatacak hem de KO-
MÜT üyesi firmaların projelerini, 3 
milyondan fazla Türk’ün yaşadığı 
Almanya’ya ve 2 milyona yakın Hol-
landa’da yaşayan Türk vatandaşla-
rına ve komşu ülkelere tanıtılacak. 
Evim Konya Gayrimenkul Fuarı, in-
şaat sektörümüz için önemli bir çıkış 
noktası sağlayacak. İnşaat ve gayri-
menkul sektörü, yeni satış imkan-
larını çok uzakta değil Avrupa’daki 
Türkiye’de bulacak. Dövizdeki dal-
galanmadan etkilenmeyen gurbetçi-
lerimiz de, birimlerini en iyi şekilde 
bu sektörde değerlendirme ve daha 
da kazançlı çıkma şansına sahip ola-
cak. Evim Konya Fuarı, bununla bir-
likte başta Almanya ve Hollanda’da 
olmak üzere tüm Avrupa’da yaşayan 
yabancıların Türkiye’de gayrimen-
kul yatırımı yaparak, yatırımcı Türk 
vatandaşı olmaları için de ciddi fırsat 
“ dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Eğitim Sen Konya Şube Baş-
kanı Cebrail Bektaş, Eğitim Sen’in 
kuruluşunun 24. yıldönümü ne-
deniyle yaptığı yazılı açıklamada 
eğitim ve bilim emekçilerinin Tür-
kiye’deki tek temsilcisinin Eğitim 
Sen olduğunu söyledi. “Resmi 
olarak 23 Ocak 1995’te başlayan, 
kökleri 1900’lü yılların başına ka-
dar uzanan eğitim ve bilim emek-
çilerinin mücadele tarihi, sendikal 
haklar ve özgürlüklerin yanı sıra, 
emek, demokrasi ve barış mücade-
lesinin de tarihidir” diyen Bektaş, 
“Mücadele tarihimizden aldığımız 
güç ve kararlılıkla bugün yolu-
muzda emin adımlarla yürümeye 
devam ediyoruz. Sendikal örgüt-
lenme ve mücadele geleneğimizi, 
eğitim ve bilim emekçilerinin ül-
kemizdeki yüz yılı aşan mücadele 
tarihinden alıyoruz. Eğitim Sen’in 
onurlu mücadele geleneğinin ar-
kasında, eğitim ve bilim emekçile-
rinin yüz yıl öncesine kadar uzanan 
örgütlenme deneyimleri ve ardın-
dan Türkiye Öğretmen Dernek-
leri Milli Federasyonu, TÖS, TÖB-
DER, Eğit-Der, Eğitim-İş, Eğit-Sen, 
ÖES süreci bulunmaktadır. Öyle 

bir dönemden geçiyoruz ki, bir 
yanımızda hukuksuz şekilde ihraç 
edilen, sürgün edilen arkadaş-
larımız, diğer yanımızda eğitimi 
çoraklaştıran, haklarımızı hedefe 
koyan iktidar politikaları bulunu-
yor. Yüzümüzü döndüğümüz her 
yerde haksızlık, hukuksuzluk, ada-
letsizlik ve eşitsizlik yüzümüze çar-
pıyor. Ancak, mücadele tarihimiz-
den edindiğimiz deneyimle, en zor 
zamanlarda birlikte, omuz omuza 
yürüyebilmenin onurunu hep bir-
likte yaşıyoruz” dedi. 

Bugüne kadar örgütlü müca-
deleyle elde edilen birikimlerin 
gelecekte daha güzel, daha öz-
gür, daha adil bir yaşamın, barış 
ve demokrasi içinde bir yaşamın 
temelini oluşturacağına inandık-
larını kaydeden Cebrail Bektaş, 
“Yine biliyoruz ki, mücadelenin 
yoğunlaşacağı günler bizlere göz 
kırpıyor. Türkiye’de temel hak ve 
özgürlüklerin, adaletin, hukukun, 
demokrasinin ve barışın yeniden 
yaşam bulması için sendikamızın 
varlığı hayati önem taşıyor” ifade-
lerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

KOMEK Yemen’e yardım kampanyası düzenledi

Selman Özboyacı
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, Yenigün Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu.

Şaban Topal
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Thievy Bifouma 
Malatyaspor’da

Spor Toto Süper Lig’de çıkışını sürdüren Evkur Yeni 
Malatyaspor, MKE Ankaragücü’nden ayrılan Thievy 
Bifouma ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Ligde iyi bir ilk 
yarı geçiren ve ikinci yarıya da galibiyetle başlayan Yeni 
Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını 
sürdürüyor. Özellikle hücuma etkili oyuncular almak için 
yoğun bir mesai harcayan sarı kırmızılılar, MKE Ankara-
gücü’nden ayrılan Thievy Bifouma ile her konuda anlaş-
maya vardı ve oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı. 

26 yaşındaki futbolcu 1,80 metre boyunda. sağ ka-
nat, sol kanat ve santrfor mevkinde de forma giyebiliyor. 
Güncel piyasa değeri 1 milyon 250 bin Euro olan Thievy 
Guivane Bifouma Koulossa, Ankaragücü formasıyla bu 
sezon Süper Lig’de 13 karşılaşmada bin 108 dakika gö-
rev aldı ve 1 gol kaydedip, 3 de asist yaptı. Geçen sezon 
Demir Grup Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 28 karşı-
laşmada 2 bin 31 dakika sahada kalan Bifouma, 6 gol, 2 
asistlik performans sergiledi.  n İHA

Hakan Keleş: Üç puan 
için oynayacağız

Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig’in 19. haf-
tasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazır-
lıklarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarına 
açıklama yapan Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 
geçen hafta Alanyaspor maçında ilk yarı kötü oynadıkla-
rını ikinci yarı ise biraz toparlandıklarını ama sonuca yan-
sıtamadıklarını ifade ederek, “Demek ki iyi hazırlanama-
mışız ama biz iyi takımız. Eksiklerimiz olmasına rağmen, 
cezalılarımız da vardı, transfer eksiklerimizde var. Biran 
önce onlarla birlikte Trabzon maçına hazırlanacağız. Bir 
maç kaybettik sonu değil fakat dediğim gibi önümüzde 
bir Trabzon maçı var. Kazanacağımız bir maç. Evimizde. 
İki maçta deplasmandaydık, şimdide evimize döndük. İyi 
hazırlanıp galip gelmek istiyoruz” dedi.  n İHA

Fenerbahçe 
tur peşinde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş 
maçında bugün Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor 
ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda oynanacak maç, saat 
20.30’da başlayacak ve a2’den canlı yayınlanacak. Ge-
çen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe 
taraftarı alınmayacak. Son 16 turu ilk maçını 1-0 kay-
beden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip 
gelmek zorunda. 1-0’lık Fenerbahçe galibiyetinde mü-
sabaka uzatmalara gidecek. Ümraniyespor, galibiyet, 
beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenil-
gide çeyrek finale yükselen taraf olacak. Fenerbahçe’de 
ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif 
Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten 
Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümrani-
yespor’a karşı forma giyemeyecek.  n AA

Bursaspor’un İstanbul fobisi sürüyor
Öte yandan yeşil-beyazlılar, bu takımlara karşı 

oynadığı son 23 maçı kazanamadı. Bu müsabakalar-
da 16 kez mağlup olan timsah, 6 maçta ise berabere 
kaldı. Oynanan karşılaşmalarda 15 gol atan yeşil-be-
yazlılar, kendi kalelerinde 46 gol gördü. Bursaspor, 
son olarak 25 Eylül 2016’da Kasımpaşa’yı 1-0 yendi. 
Ayrıca timsah, son 10 maçta Fenerbahçe’ye karşı sa-
hasında üstünlük kuramadı. 

BURSASPOR’DA 
MUHAMMED KALEYİ KAPTI

Yeşil-beyazlı takımda sezon başında Harun 
Tekin’in Fenerbahçe’ye transferinin ardından ka-
leyi Okan Kocuk aldı. Ligin başlarında gösterdiği 
performansla takdir alan Kocuk, milli takıma kadar 
yükseldi. 12 lig maçında kaleyi koruyan Kocuk, form-
suzluğun ardından kaleyi genç Muhammed Şengezer 
devraldı. İlk yarının son iki karşılaşmasında ilk 11 
başlayan Şengezer, geçtiğimiz hafta Bursaspor ile 
olan sözleşmesini uzattı. Fenerbahçe maçında da 
maça başlayan Şengezer, bu moralle elinden gele-
nin en iyisini yaptı. Soldado’nun golünde yapacak bir 
şeyi bulunmayın Şengezer, ilerisi için umut verdi. Öte 
yandan Muhammed ile Okan’ın ligin sonuna kadar 
aralarında tatlı bir rekabete girmesi bekleniyor. Son 3 
maçta yedek kulübesinde bekleyen Kocuk’un formayı 
tekrar alabilmek için antrenmanlarda tüm hızıyla ça-
lışmalarını sürdürüyor. İki kaleci arasındaki rekabet 
Teknik Direktör Samet Aybaba’yı da mutlu ediyor.  
n İHA

Kayserispor Süper Lig’e yöneldi
Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen 

İstikbal Mobilya Kayserispor, artık tüm 
hesaplarını Spor Toto Süper Lig üzeri-
ne yapacak. 

Geçen sezonki başarısını bu se-
zon daha da artırmak isteyen ancak 
ekonomik sıkıntılardan ötürü ligde alt 
sıralarda bulunan İstikbal Mobilya Kay-
serispor, artık tüm hesaplarını ligde 
oynayacağı 16 maç üzerine yapacak. 

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turun-
da sahasında 2-1 yenilip rövanşta da 
golsüz berabere kalarak Akhisarspor’a 
elenen İstikbal Mobilya Kayserispor, 
bu sezon artık sadece Süper Lig kul-
varında mücadelesini gösterecek. 
Puan tablosunda 13. sırada 20 puanla 
bulunan Sarı Kırmızılı takım, ilk olarak 

Cumartesi günü sahasında oynayacağı 
Bursaspor maçından galibiyetle ayrıl-
mak için çalışma yapacak. 

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın 
Sözcüsü Orhan Taşçı, “Bu sezon hem 
Süper Lig, hem Türkiye Kupası’nda 
mücadele ediyorduk. Kupada daha da 
üst basamakları görmek istiyorduk an-
cak çeyrek final öncesinde elendik. Bi-
zim için artık Süper Lig’de birbirinden 
önemli 16 final maçı var. Bu maçlardan 
alnımızın akıyla ayrılıp, maksimum 
puan toplamak istiyoruz. İlk olarak Cu-
martesi günü sahamızda Bursaspor ile 
karşılaşacağız. Bu önemli müsabaka-
da taraftarımızın da desteğini görmek 
bize ekstra güç verecektir” dedi. 

İstikbal Mobilya Kayserispor ile 

Bursaspor arasındaki müsabaka, Cu-
martesi günü Kayseri Kadir Has Sta-
dı’nda oynanacak. Maçın başlama 
saati ise 16.00 olarak açıklandı. 

EN GENÇ OYUNCUSU 
EMRE DEMİR

İstikbal Mobilya Kayserispor’un en 
genç futbolcusu 15 yaşındaki Emre De-
mir oldu. Spor Toto Süper Lig’in ikinci 
yarısına puanla başlayan İstikbal Mo-
bilya Kayserispor’un en genç profes-
yonel futbolcusu Emre Demir oldu. 21 
Nisan 2014 tarihinde filiz lisans çı-
karılan ve yaş kategorilerinde futbol 
oynamayan başlayan Emre Demir, 15 
yaşına girdiği Ocak ayında resmi maç-
ta İstikbal Mobilya Kayserispor forması 
giymeyi başardı. Sarı Kırmızılı takımın, 

Manisa’da oynadığı Ziraat Türkiye Ku-
pası Son 16 Turu ikinci maçının 87. 
dakikasında Şamil Çinaz’ın yerine oyu-
na dahil olan Emre Demir, duraklama 
anları ile birlikte 6 dakika oyunda kal-
dı. Emre Demir, müsabaka sonrasında 
gerek teknik direktör Hikmet Karaman, 
gerekse takımdaki ağabeyleri tara-
fından tebrik edildi ve başarı dilekleri 
aldı. 15 Ocak 2004 doğumlu olan Emre 
Demir, İstikbal Mobilya Kayserispor’da 
17 Ocak 2019 günü 2,5 yıllık profesyo-
nel futbolcu sözleşmesi imzalamıştı. 
Fransız takımı Paris SG ve İspanyol 
ekibi Barcelona’nın da takibinde olan 
genç futbolcu U14, U15 ve U16 katego-
rilerinde toplam 19 kez de Türkiye Milli 
takım forması giydi.  n İHA

Sergen Yalçın: Tur 
atlamak istiyoruz

Kasımpaşa ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçının hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da 
Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Kupada zorlu bir rövanş oynayacağız tabii Kasımpaşa güçlü bir takım ama biz tur 

atlayarak, kupada devam etmek istiyoruz. Onun için iyi konsantre olup ciddi bir maç oynayacağız” dedi

Aytemiz Alanyaspor bugün deplas-
manda Kasımpaşa ile yapacağı Ziraat 
Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçının 
hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı. 
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde 
Teknik Direktör Sergen Yalçın gözeti-
minde dün saat 16.00’da başlayan ant-
renman koordineli ısınma hareketleriyle 
başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan fut-
bolcular ayak tenisi ve 4’e 4 dar alanda 
çift kale maç yaptı. 

“KOŞUYORUZ MÜCADELE EDİYORUZ 
VE KAZANMAK İSTİYORUZ” 

İdmanda gazetecilere açıklama ya-
pan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direk-
törü Sergen Yalçın, son 3 günde 2 maç 
oynadıklarını hatırlattı. Yalçın, “Kasım-
paşa ve Sivasspor maçları zorluydu ve 
tempoluydu ama takımın fizik gücü iyi, 

2 maçta da çocuklar çok iyi mücadele 
ettiler. Koşu mesafelerimiz gayet iyi, 
koşuyoruz mücadele ediyoruz ve kazan-
mak istiyoruz. Kupada zorlu bir rövanş 
oynayacağız tabii Kasımpaşa güçlü bir 
takım ama biz tur atlayarak, kupada de-
vam etmek istiyoruz. Onun için iyi kon-
santre olup ciddi bir maç oynayacağız. 
Bu maçta biraz daha farklı oyuncularla 
oynayacağız. Sivasspor’a karşı oynayan 
kadrodan 5-6 oyuncu farklı olacak, onu 
planlıyoruz. Pazartesi günü de çok zor bir 
maç var, Ankaragücü maçı oynayacağız. 
İki maçı beraber düşünüyoruz. Özellikle 
oyuncu grubunu hazır bir şekilde sahaya 
nasıl çıkarabiliriz bunun planlarını yapı-
yoruz” dedi. 

“BİZ İYİ SONUÇLAR ALARAK 
ORTA GRUBUN İÇİNE GİRMEK 

İSTİYORUZ” 
Süper Lig’in ikincisi yarısını da de-

ğerlendiren Yalçın, ilk haftada iyi başla-
dıklarını söyledi. Yalçın, ”İkinci yarının 
ilk haftasında iyi başlamak istiyorduk. 
Kendi sahamızda, kendi rakibimizle oy-
nadık. İyi bir mücadele oldu bizim için ve 
kazanmak önemliydi. Pozitif bir oyun oy-
nayarak, iyi mücadele ederek kazanmak 
bizim için ciddi bir artı oldu. Biz gayet 
memnunuz oyundan, oyuncuların per-
formansından çok mutluyuz. Ligin daha 
başı, yorum yapmak gerçekten zor. Hem 
üst seviyelerde, hem orta seviyelerde, 
hem de aşağıda büyük bir küme düşme-
me savaşı var. Biz iyi sonuçlar alarak orta 
grubun içine girmek istiyoruz. Bu yüzden 
ciddi bir çaba sarf ediyoruz, çünkü puan 
durumu olarak biraz aşağılardayız ama 

daha 16 haftalık bir süreç var. Bu süreçte 
kime ne yapar, kim kazanır, kim yukarı-
lara çıkar kestirmek gerçekten zor. Biz 
sadece kendi işimize bakıyoruz, kendi 
takımımızla ilgileniyoruz. Alanyaspor’u 
bir an evvel üst sıralara taşımanın der-
dindeyiz” diye konuştu. 

“FENERBAHÇE BÜYÜK BİR CAMİADIR” 
Bir gazetecinin Fenerbahçe’nin ligde-

ki durumu hakkındaki sorusuna da yanıt 
veren Yalçın şunları söyledi: “Fenerbahçe 
büyük bir camiadır. Umarım Ersun hoca 
ile toparlayacaklardır. Kötü bir kadroları 
yok, Fenerbahçe’nin iyi bir kadrosu var. 
Büyük takımlar da zaman zaman böyle sı-
kıntılar yaşayabiliyorlar. Başkan takımlar 
da yaşadı zamanında. Fenerbahçe büyük 
bir camiadır, ben toparlayacaklardır diye 
düşünüyorum.” n İHA



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 18 12 4 2 35 8 27 40
2.MENEMEN BELEDİYE 18 10 6 2 35 23 12 36
3.ŞANLIURFASPOR 18 10 5 3 25 19 6 35
4.F. KARAGÜMRÜK 18 10 4 4 32 20 12 34
5.MANİSA B.Ş.B. 18 9 6 3 30 11 19 33
6.PENDİKSPOR 18 8 5 5 27 24 3 29
7.TARSUS İDMAN Y. 18 7 6 5 27 24 3 27
8.ETİMESGUT BLD. 18 6 5 7 21 24 -3 23
9.KIRKLARELİSPOR 18 6 4 8 22 23 -1 22
10.SİVAS BELEDİYE 18 6 4 8 20 24 -4 22
11.ZONGULDAK 18 5 6 7 21 26 -5 21
12.DARICA G. BİRLİĞİ 18 5 5 8 18 24 -6 20
13.KAHRAMANMARAŞ 18 5 5 8 16 23 -7 20
14.BAK SPOR KULÜBÜ 18 4 7 7 18 29 -11 19
15.K. A. SELÇUKSPOR 18 3 8 7 23 31 -8 17
16.FETHİYESPOR 18 2 9 7 17 25 -8 15
17.TOKATSPOR 18 2 6 10 13 26 -13 12
18.BANDIRMASPOR 18 2 5 11 19 35 -16 11

2018-2019
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PUAN DURUMU
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Çınar: Kendi evimizde deplasmanda gibiyiz
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anado-

lu Selçukspor başkan yardımcısı Recep 
Çınar,  hafta sonunda iç sahada oynaya-
cakları Fethiyespor maçının hazırlıklarını 
yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, 6 pu-
anlık bu karşılaşmaya mutlaka kazanmak 
için çıkacaklarını, bunun için de ellerinden 
gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Fet-
hiyespor’un en önemli rakiplerinden birisi 
olduğuna değinen Çınar, “Puan cetvelinde 
15 puanla bir altımızda bulunan rakibimizi 
yenerek, aramızdaki puan farkını 5’e çıka-
racağız” dedi. 

6 PUANLIK BİR MAÇ OLACAK
Fethiyespor’un kritik durumda olduğu-

nu, dolayısıyla Konya’ya puan almak için 
geleceğini ifade eden Çınar, “Bizim bu 
maça camia olarak iyi hazırlanmamız ve 
iyi konsantre olmamız lazım. Çünkü, bu 
maç 6 puanlık maç. Bizim 17, onların 15 
puanı var. Bu maçı kazanmamız halinde 
aradaki farkı 5 puana çıkartırız. Onlar kaza-
nırsa 1 puanla üstümüze çıkarlar. Dolayı-
sıyla bu maça 6 puanlık bir gibi bakıyoruz. 

Bu maç Fethiyespor için de 6 puanlık maç.   
Kaybederlerse makas açılacak. Onlar da 
bu makasın açılmaması için can havliyle 
maça asılacaklar. İnşallah kazanan biz 
olacağız. Kazanacağımızdan yana küçü-
çük de olsa bir şüphem yok” ifadelerini 
kullandı. 

KENDİ EVİMİZDE 
DEPLASMANDA GİBİYİZ

Pazar günü saat 13.30’da oynanacak 
olan karşılaşmaya taraftarları davet eden 
Recep Çınar, “Anadolu Selçukspor’da 
bu şehri temsil eden, Atiker Konyaspor’a 
oyuncu desteği veren bir takım. Fethi-
yespor maçı gerçekten 6 puanlık maç ve 
bizim bu maçı kazanmamız gerekir. Bunun 
için de taraftarların da oyunculara destek 
vermesini arzu ediyoruz. Bugüne kadar 
kendi evimizde oynadığımız maçlarda, 
adeta deplasman takımı gibiyiz. Artık, ken-
di evimizde deplasman takımı gibi olma-
malıyız. Taraftarlarımız maça gelerek takı-
ma destek vermeliler” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Arslan: Hedefimiz 
Türkiye finalleri

Meram Kara Kartallar U17 Takımı Konya yerel ligin-
de B Grubunu lider tamamladıktan sonra il finallerinde 
de ikinci sırada yer alarak bölge finallerine çıkmaya hak 
kazandı. Bölge finallerine çıkmanın kendileri açısından 
önemli olduğuna dikkat çeken U17 antrenörü Ahmet Ars-
lan, “Kara Kartallar olarak Türkiye’de marka olma yolun-
da ilerliyoruz. Bizler il finallerinde yakaladığımız başa-
rıyla yetinmiyoruz. Bölge finallerinde de hedefimiz lider 
olarak Türkiye finallerinde yer almak ve geçtiğimiz sezon 
bu oyuncu grubuyla yaşadığımız Türkiye birinciliğini ye-
niden yaşamak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon kadromuzda 
olan birçok oyuncu bugün başka takımlarda olsalar da 
mevcut oyuncularımız da bu kaliteye sahipler. Ben inanı-
yorum ki hem bölge hem de Türkiye finallerinde başarılı 
olup marka değerimizi yükseltmeye devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’ta 
Fethiye hazırlıkları

TFF 2. Lig  Kırmızı  Grup  19.Hafta müsabakasında 27 
Ocak Pazar günü iç sahada Fethiyespor ile karşılaşacak 
olan Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarına başladı. 
Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde teknik direktör 
Alper Avcı ve yardımcı antrenörler nezaretinde gerçek-
leştirilen antrenman salonda yapılan ağırlık ve kuvvet 
çalışmaları ile başladı. 45 dakika süren salon çalışma-
sının ardından futbolcular sahada top kontrolüne dayalı 
pas çalışması yaptı. Gruplar halinde gerçekleştirilen son 
bölümde ise bir grup saha içine kurulan istasyonlarda ko-
ordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaparken diğer grup 
yarı sahada taktik bir çalışma gerçekleştirdi.  Kaleciler 
takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü Alpaslan Uysal 
gözetimine çalıştı. Tedavi süreçleri devam eden Ahmet 
Önay ve Ekrem Kayılıbal ise salonda yapılan ağırlık ve 
kuvvet çalışmalarının ardından koşu yaparak antrenmanı 
tamamladı. Antrenmanı kulüp başkanı Zahir Renklibay, 
2. Başkan Okay Tınkır, Başkan Yardımcısı Recep Çınar, 
Kulüp Menajeri Alim Öztaş, scout ekibinden Hacı Hasan 
Yaşar ile birlikte takip etti. . n SPOR SERVİSİ

Totem yok duam var!
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

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 2017 yılında altın madalya ka-
zanan 20 yaşındaki milli sporcu Zeliha Ağrıs, müsabakalara totem ile 
değil dua ile çıktığını belirterek, “Totem bana göre çok saçma.” dedi

Güney Kore’nin Muju kentinde 2017’de düzenlenen 23. Dünya Tek-
vando Şampiyonası’nda kadınlar 53 kiloda altın madalyanın sahibi olan 
Zeliha Ağrıs, yaptığı açıklamada, 2018’in kendisi için çok verimli geçti-
ğini söyledi. 2019 yılında iyi işlere imza atmak istediklerini vurgulayan 
genç sporcu, “İlk müsabakalar gelecek ay başlıyor. Bu yıl çok önemli 
müsabakalar var. Mayıs ayında Dünya Tekvando Şampiyonası var. 
Önemli olan basamak basamak Dünya Şampiyonası’na hazırlanmak. 
İnşallah milli takım olarak Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türk bay-
rağını göndere çektirmek istiyoruz.” diye konuştu. 

Zeliha Ağrıs, tekvandoya 10 yaşında başladığını ve o yaşlarda enerji 
dolu, yerinde duramayan bir çocuk olduğunu anlattı. Ailesinin bu enerji-
sini harcaması için tekvandoya başlattığını aktaran Zeliha Ağrıs, “Spora 
ailemin bu niyetleriyle başladım ve hiç kopmadım. Çok eğlenceli ve di-
siplin sağlayan bir spor. Hayatıma bir düzen kattığını düşünüyorum. Gü-
cüm yettiği yere kadar da devam etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ANIM VAR AMA EN ÖNEMLİSİ OLİMPİYATLAR OLACAK”
Zeliha Ağrıs, tekvando yaşamında unutamadığı iki anısının oldu-

ğunu belirterek, şöyle devam etti: “2011 yılında 13 yaşındayken ilk 
defa Avrupa Tekvando Şampiyonası’na katılma hakkı elde ettiğim gün 
ve 2017 yılında dünya şampiyonu olduğum günleri unutamıyorum. Çok 
anılar biriktirdim. Ancak benim için en önemlisi, inşallah 2020 Tokyo 
Olimpiyatları olacak. Allah’ın izniyle olimpiyatlara katılıp o madalyayı 
almak istiyorum.”

“TOTEM BANA GÖRE ÇOK SAÇMA”
Müsabakalara çıkmadan önce herhangi bir toteminin olmadığı-

nı ifade eden Zeliha Ağrıs, sözlerini şöyle sürdürdü: “Totemim yok, 
duam var benim. Maçlara çıkmadan önce sadece dua ediyorum. To-
tem bana göre çok saçma. Sonuçta o gün orada Allah, galibiyet nasip 
ettiyse olur, etmediyse olmaz. Bunun totemle bir ilgisinin olmadığını 
düşünüyorum. Mesela bazı tanıdığım kişiler var. Bunlardan bazıları 
tokasını, bazıları tekvando elbisesini bazıları da kuşağını totem yapı-
yor ve bunlar olmadan müsabakaya girmek istemiyor. Kendilerince 
bunlar olmadan iyi sonuç elde edemediklerini düşünüyor ve öyle mo-
tive oluyorlar. Ancak bence tam tersi, dua edersek hiçbir şey kalmaz 
diye düşünüyorum.” 

Konya’da Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuyan Zeliha Ağrıs, “Milli ta-
kım kampımız Konya’da devam ediyor. Günde çift antrenman yaparak 
2019 Dünya Tekvando Şampiyonası’na hazırlanıyorum. 2018 yılında 
Grand Prix serileri için 53 kilodan 49 kiloya düşmek zorunda kaldım. 
Bu düşüş performansımı da doğal olarak etkiledi. Ancak Grand Prix ya-
rışmalarında 2 bronz madalya kazandım. Bu da olimpiyat haneme yeni 
puanların eklenmesini sağladı.” değerlendirmesinde bulundu. 

“HEDEF  2020 TOKYO OLİMPİYATLARI’NA 
DİREKT KATILMAK”

Zeliha Ağrıs, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda emin adımlarla iler-
lediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Şu an olimpiyat kilosu olan 
49 kiloda 9. sıradayım. İnşallah ilk 6’ya girerek 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları’na direkt katılma hakkı elde etmek istiyorum. Olimpiyatlar çok zor. 
Ancak oraya gitmek daha zor. Allah’ın izniyle ülkem adına, hem olim-
piyatlara katılmak hem de orada altın madalya kazanmak istiyorum.”
n AA

Metin Şahin: Ülkemizi temsil edecek sporcuları seçeceğiz
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı 

Metin Şahin, “En büyük hedefimiz, Avrupa’da, 
dünyada ve olimpiyatlarda al bayrağımızı gön-
dere çektirmek ve İstiklal Marşı’mızı bütün dün-
yaya dinletmektir. Bu hedefler doğrultusunda 
bugün burada Türkiye Tekvando Şampiyona-
sı’nı gerçekleştirmekteyiz.” dedi.

Federasyon başkanı Şahin, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın açılış tö-
reninde yaptığı konuşmada, Türkiye Tekvando 
Federasyonunun, 81 il 300 ilçede, 96 bini aktif 
sporcu olmak üzere 450 bin tekvandocu ile faa-
liyet gösteren dünyanın en başarılı federasyon-
larından biri olduğunu söyledi. 

BURADAKİ GENÇLERİMİZ 
ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Konya’da düzenlenen organizasyonda gele-
cekte Avrupa ve dünya şampiyonalarında Tür-
kiye’yi temsil edecek sporcuların seçileceğini 
ifade eden Şahin, şunları kaydetti: “En büyük 

hedefimiz, Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatlar-
da al bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal 
Marşı’mızı bütün dünyaya dinletmektir. Bu he-
defler doğrultusunda bugün burada Büyükler 
Türkiye Tekvando Şampiyonası’nı gerçekleştir-
mekteyiz. Burada bulunan gençlerimiz, yarın-
dan sonra, bir hafta sonra, on gün sonra yapı-
lacak olan uluslararası turnuvalarda ülkemizi 
temsil etme adına ilk seçme adımını burada 
başlattık ve devam ediyoruz.”

İSTİKLAL MARŞIMIZI BÜTÜN 
DÜNYAYA DİNLETECEKLER

Açılış programında konuşan Konya Valisi 
Cüneyt Orhan Toprak, “Şu anda Türkiye Büyük-
ler Şampiyonlarını, derece alanlarını seçiyoruz. 
Bunlar bir nebze ülkemizi yurt dışında her türlü 
müsabakada temsil edip al bayrağımızı göklere 
çekecek, İstiklal Marşımızı söyleyecek gençleri-
mizin seçimidir. Tabii bunlar kademeli gidiyor 
bildiğiniz gibi. Burada derece alanlar daha son-
ra uluslararası mücadelelerde kendileri gös-

termek isteyecekler. Oradaki performanslarına 
göre de en seçkin sporcularımız olarak en seç-
kin müsabakalarda, olimpiyat başta olmak üze-
re ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşaya-
caklar ve sonunda da inşallah İstiklal Marşımızı 
bütün dünyaya dinletecekler” şeklinde konuştu. 

KONYA GENÇLİK VE SPOR ŞEHRİ
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özbo-

yacı da, “Bugün Konya tam bir gençlik ve spor 
şehri. 150 binden fazla lisanslı sporcusuyla, 
102’den fazla madalyasıyla ve daha sayama-
yacağımız, rakamla ifade edemeyeceğimiz 
bir sürü özelliğiyle Konya spora Türkiye’de en 
yüksek desteği veren, sporla en içselleşmiş il-
lerimizden biri. Ve biz biliyoruz ki gençlerimizin 
şuurlu olması, ahlaklı olması, yeni Türkiye’nin 
vizyonuna yüzde 100 uyan bir durum. Bizler 
genç sporcularımızın başarılı olabilmesi için 
elimizden gelen her desteği vermeye hazır ol-
duğumuzu ifade ediyorum” dedi. 
n AA



Mehmet Baykan’a 
yeni görev

Konyalı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve İştirakler Genel Mü-
dür Vekili oldu. Spor Genel Müdürlüğü görevini yürüten 
Mehmet Baykan’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar 
ve İştirakler Genel Müdür Vekili görevin de verildi. Spor 
Genel Müdürlüğü görevine devam edecek olan Bay-
kan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve İştirakler 
Genel Müdür Vekilliğini de yürütecek. Mehmet Baykan 9 
Eylül 2011 tarihinden bu yana Spor Genel Müdürü olarak 
görev yapıyor.

YILDIRIM, BAYKAN’I ZİYARET ETTİ
Geçtiğimiz günlerde Ege Kupası şampiyonu olan TFF 

U16 Milli Takımı’nın Konyalı teknik direktörü Mehmet Yıl-
dırım, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ı makamında 
ziyaret etti. Spor Genel Müdürü Baykan’a Milli Takım 
forması hediye eden Yıldırım, ülke futboluna katkı sağ-
lamak adına çok çalıştıklarını belirterek teşekkür ettiği zi-
yaret sonunda Baykan, Yıldırım’ı kutlayarak başarılarının 
devamını diledi. n SPOR SERVİSİ

Selim Ay’dan 
taraftarlara jest

Atiker Konyaspor’un kaptanlarından Selim Ay, hafta 
sonu oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi koreog-
rafi hazırlığı yapan Konyaspor taraftarına tatlı ikramın 
bulundu. Kendisine, “Abi ilmek ilmek koreografi işliyo-
ruz. Enerjimiz bitti tatlı ikram edersen geri çevirmeyiz” 
şeklinde mesaj atan Nalçacılılar Gurubu üyelerine tatlı 
gönderen Selim Ay, bir kez Konyaspor taraftarının gönlü-
nü fethetti. Selim Ay’ın bu davranışı sosyal medyada da 
takdir ile karşılandı. n SPOR SERVİSİ

‘Beklenmedik bir 
mağlubiyet aldık’
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş’a 

konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un tek-
nik direktörü Mehmet Özdilek, ikinci yarının ilk maçında 
Atiker Konyaspor’a yenildiklerini hatırlatarak, “Geçen 
hafta kaybettiğimiz maçı Beşiktaş karşısında telafi etmek 
istiyoruz.” dedi. Mehmet Özdilek, basın toplantısında, 
evlerinde 2-1 kaybettikleri Atiker Konyaspor maçında 
beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını ancak 25 
Ocak Cuma günü oynayacakları Beşiktaş maçına kilitlen-
diklerini dile getiren Özdilek, “Çok fazla zamanımız yok 
ve ligin iyi bir takımına karşı oynayacağız. Beşiktaş ligin 
önemli takımlarından biri, ikinci yarıya galibiyetle başla-
dılar. Kolay maç olmayacak.” diye konuştu. Mehmet Öz-
dilek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ligde herkes herkesi ye-
nebiliyor. Dolayısıyla amacımız orada yapabileceğimizin 
en iyisini yapmak. Çok tecrübeli takıma karşı oynayacak 
olsak da içeride ve dışarıda oyun anlamında çok değiş-
kenlik gösteren takım değiliz. Oyun anlamında sıkıntımız 
yok ama baştan beri noktayı koymakta sıkıntı yaşıyoruz. 
Bunu Konyaspor maçında da gördük. Bu sorunla ilgili ça-
lışmalarımız da ayrıca devam ediyor.” n AA

RPS
Aksoy’dan taraftara çağrı

Spor Toto Süper Lig’in 19. Haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlayacak olan Atiker 
Konyaspor’da çalışmalar sürüyor. Kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy, taraftarı maça davet 

ederek, “İyi bir ambiyans ve taraftar desteği ile Antalyaspor maçını kazanmak istiyoruz” dedi
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 

Konyaspor’da hafta sonu oynanacak Antal-
yaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Yükselişi-
ni sürdürmek isteyen Anadolu Kartalı zorlu 
maçta taraftar desteği bekliyor. Gazetecile-
rin sorularını yanıtlayan Atiker Konyaspor 
İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, taraftar des-
teği ile Antalyaspor’u yenmek istediklerini 
belirtti. 

KAZANMAYI BİLDİK
Erzurumspor maçını değerlendiren 

İkinci Başkan Selçuk Aksoy, “Hepinizi 
bildiği gibi ikinci yarının açılış maçını zor 
saha ve hava şartları altında oynadık. Er-
zurumspor’un ligdeki durumu itibari ile 
de maça ekstra konsantrasyonla çıktılar. 
Bizim de ikinci yarıya iyi başlamamız ge-
rekiyordu. Zor şartlar altında da olsa bizim 
için sevindirici bir sonuç oldu. Kazanmayı 
bildik” dedi.

GALİBİYETLERE DEVAM 
ETMEK İSTİYORUZ

Pazar günü oynanacak Antalyaspor ma-
çını da değerlendiren Aksoy, “Umuyorum 
ligin devamında da bu performansımız de-
vam eder. İnşallah önümüzdeki hafta oyna-
yacağımız Antalyaspor maçını da kazanırız. 
İyi bir kap dönemi geçirdik. Erzurumspor 
maçını kazandık. Şimdi Antalyaspor ve Bur-
saspor maçı var. Hedeflerimiz doğrultusun-
da galibiyetler ve puanlarla devam etmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

TARAFTARA ÇAĞRI
Takımın son durumu hakkında bilgi 

veren Selçuk Aksoy taraftara da çağrıda 
bulundu. Aksoy “Hurtado’nun durumu 
malum. Oynanan son hazırlık maçında 
sakatlanmıştı. Bu hafta Jens Jonsson’un 
bir sakatlığı görünüyor. Bunlar dışında takı-
mın genel durumu iyi. İnşallah Antalyaspor 

maçına bu hava yansıyacak. Buradan taraf-
tarlarımızı da bu maça davet ediyorum. İn-
şallah iyi bir taraftar desteği ve ambiyansla 
3 puan alacağız” diye konuştu.

İşte Selçuk Aksoy’un açıklamalarının 
tamamı;

TRANSFER TAMAMLADIK
Transferde planlarımız dahilinde hare-

ket ettik. Ekstra bir durum olmadığı takdir-
de bizim için transfer bitmiş durumda. Ama 
son güne kadar ne olacağı belli olmaz. 
Kulübün menfaatleri doğrultusunda bir şey 

olursa bir transfer gerçekleşebilir. Ya da 
ters bir durum olarsa böyle bir adım atarız. 
Şuanda planlanan ve öngördüğümüz bir 
transfer yok. 

YATABARE BİZİMLE
Erzurumspor’un Yatabare konusunda 

bir teklifi oldu ancak biz açıkçası bu teklifi 
pek değerlendirmedik. Çünkü Yatabare 2 
forvetimizden bir tanesi. Lig de başlamış 
durumda. Bu nedenle pek düşünmedik. 
Yatabare takımımızda devam edecek. 
n YUNUS ALTINBEYAZ/MUHAMMED SAYDAM

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle yüzü gülmeyen Atiker 
Konyaspor’a bir kötü haber de Jens Jonsson’dan geldi. 
Tecrübeli oyuncu 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 

Konyaspor’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 
“Futbolcumuz Jonnson’un bugün çekilen MR’ında sol alt 
adalede ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 
yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Diğer ta-
raftan Hadziahmetovic’in MR’ı temiz çıkmıştır. Futbolcu-
muz takımla birlikte çalışmalarına devam edebilecektir” 
denildi. 
n SPOR SERVİSİ

Jens Jonsson 
3 hafta yok

Atiker Konyaspor’un ikinci yarının ilk haftasında Erzu-
rumspor ile oynadığı ve 2-1 galip ayrıldığı maça soğuk 
damga vurmuştu. Zor şartlarda oynanan maçın ardından 
teknik heyet ve futbolcular soğuktan kaynaklı hastalıklara 
yakalandı. 

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yanı sıra kaleci 
antrenörü Murat Öztürk, futbolcular Fallou Diagne, Mor-
yke Fofana ve Ali Turan Erzurum maçının ardından has-
talandı.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Anadolu Kartalı’nı 
Erzurum soğuğu çarptı

Emniyet Müdürü Yaman’dan 
Konyaspor’a ziyaret

Konya İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman 
Konyaspor’u ziyaret 
etti. Konya İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, 
Konyaspor Kulüp Baş-
kanı Hilmi Kulluk, İkinci 
Başkan Selçuk Aksoy, 
As Başkanlardan Os-
man Koçak ve Mustafa 
Aydınalp’ın da hazır 
bulunduğu ziyarette 
Teknik Direktör Aykut 
Kocaman ile de görüş-
tü. Konyaspor’un bir çıkış ivmesi yakaladığını ve 
bunun da sonuçlara yansıdığını ifade eden İl Em-
niyet Müdürü Şükrü Yaman, Atiker Konyaspor’un 
yönetimsel anlamda da önemli işlere imza attığını 
belirtti ve sezonun kalan haftalarında başarılar di-
ledi.  Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk 
ise, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın göreve gel-
mesiyle birlikte şehirde büyük bir sinerji oluştuğuna 
işaret ederek, “Bu benim tesislere ikinci gelişim. İlk 
gelişim hocamızın Konya’ya geldiği gündü. O gün 
kendisine ‘Hocam anahtarları paspasın altına bıra-
kıyoruz. Kontrol sizde demiştik. Kendisi ve ekibi sağ 
olsun bugüne kadar güvenimizi boşa çıkartmadılar. 
Atiker Konyaspor camiası olarak kenetlendik. Bu 
da beraberinde başarıyı getirecek. Buna inanıyo-

ruz” diye konuştu.
Göreve geldikleri günden bu yana olumlu iş-

ler başarıldığını ifade eden Teknik Direktör Aykut 
Kocaman ise, “Geçmişte yaşanan başarılarda ve 
güzelliklerden sonra buraya ikinci kez geldiğimizde 
inanılmaz bir sevgiyle ve teveccühle karşılandık. Bu 
da burada iyi şeyler yaptığımızın göstergesi. Ama 
bir yandan da daha fazla sorumluluk yüklüyor. Buna 
hazırlıklıyız. Umarım beklentileri karşılar ve Sayın 
Başkanımız başta olmak üzere yönetimimizin des-
teğini boşa çıkarmayız” dedi. Ziyaretin sonunda İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’a Teknik Direktör 
Aykut Kocaman, futbolcuların imzalarının bulundu-
ğu isminin yazılı olduğu 42 numaralı formayı, Kulüp 
Başkanı Hilmi Kulluk ise günün anısına köstekli saat 
hediye etti. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, Hakkarili gençleri ağırladı
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, yönetim 
kurulu üyeleri ve teknik direktör Aykut Ko-
caman’ı Kayacık tesislerinde ziyaret etti. 
İkinci Başkan Selçuk Aksoy, Başkan Yar-
dımcısı Okay Tınkır, As Başkanlar Osman 
Koçak ile Mustafa Aydınalp’in de hazır 
bulunduğu ziyarette kulübün son dönem-
de saha içinde ve dışında gerçekleştirdiği 
başarılar, projeler ve icraatlar konuşuldu. 

Ziyarette Başkan Hilmi Kulluk Vali 
Cüneyit Orhan Toprak’a üzerinde isminin 
yazılı olduğu köstekli saati takdim eder-
ken, Teknik Direktör Aykut Kocaman fut-
bolcuların imzaladığı 42 numaralı formayı 
hediye etti. 

KARTAL, RENG-İ HAKKÂRİ SANAT 
TOPLULUĞUNU AĞIRLADI

Öte yandan Konyaspor’un dün antren-
man öncesinde çok özel misafirleri vardı. 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Konya Vali-

si Cüneyit Orhan Toprak’ın olduğu Reng-i 
Hakkâri Sanat Topluluğu üyeleri bugün 
Selçuklu Kongre Merzezi’nde gerçekleşti-
receği gösteri öncesinde Konyaspor’u zi-
yaret etti. Önce Konya Büyükşehir Beledi-
yesini gezen topluluk daha sonra Kayacık 

tesislerine giderek yönetim kurulu, teknik 
heyeti ve futbolcularla biraraya geldi. 

Kulübün lisanslı ürünleri atkı, bere 
ve eldivenlerin hediye edildiği Reng-i 
Hakkari Sanat Topluluğu üyeleri ziyaret 
boyunca futbolculara ve teknik direktör 

Aykut Kocaman’a yoğun sevgi gösterile-
rinde bulundu. Hakkârili gençler teknik 
direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla 
bir süre görüşerek hem sohbet etti hem 
de günün anısına fotoğraf çektirdi. 
n SPOR SERVİSİ
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