
Kaçak yakıta karşı denetliyorlar Hakkari’nin renkleri sahnelendi
Konya Büyükşehir 
Belediyesi, hava 
kirliliğine sebebiyet veren 
kaçak yakıtla mücadele 
çalışmaları kapsamında 
denetimlerine aralıksız 
devam ediyor. Hava 
kirliliği ile mücadele 
çalışmalarında kaçak 
kömürle mücadeleyi 
etkin şekilde sürdüren 
Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 5 ekiple 24 
saat aralıksız denetimler 
gerçekleştiriyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Hakkari Belediyesi 
Kültür ve Sanat İşleri 
Müdürlüğü bünyesinde 
Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ın Hakkari 
Valisi’yken kurdurduğu 
Reng-i Hakkari Sanat 
Topluluğu Konya’da 
sahne aldı. Reng-i 
Hakkari Topluluğu, 
Türkiye’nin dört bir 
yanından dans gösterileri 
sunarken, salonu 
dolduranların büyük 
beğenisini topladı. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ladik, ilçe olmak 
için yürüyecek!

Ladik’te oluşturulan 
Gençlik Hareketi Ladik’in 
ilçe olması için yürüyüş 
düzenlemeye hazırlanı-
yor. Ladik Gençlik Ha-
reketi adına açıklamada 
bulunan Yusuf Yiğit, 
Ladik adına geç kalınmış 
bir çalışma yürüttüklerini 
kaydetti. n SAYFA 12’DE

03 Ereğli Belediyesi 
bez çanta dağıttı 04 Mobilyacılar Odası 

2019’a hızlı başladı 05 Su kuşlarının
sayımı tamamlandı

Sobadan yine
ölüm tüttü

Bilgehaneler
yazılımcı eğitiyor

Başkan adaylarını 
misafir ettiler

Bir fabrikada gece işçisi olarak 
çalışan Abdurrahman Doğan 
(33), sabah saatlerinde işten 
geldikten sonra odasında bu-
lunan sobayı yakıp uyudu. So-
badan sızan gazdan zehirlenen 
Doğan, kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
geleceğin yazılımcılarının ve 
teknoloji uzmanlarının yetişme-
sine katkı sağlamak amacıyla 
robotik kodlama eğitimi 
verecek eğiticilere özel eğitim 
düzenledi. Öğrencilere 1 Şubat 
itibariyle robotik kodlama eği-
timleri vermeye başlayacak. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca ve Çumra Bele-
diye Başkan Adayı Halit Oflaz 
Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar 
ve Selçuklu Düğün Malzeme-
leri Yönetim Kurulu Başkanı 
Sadettin Kutlu’nun organizasyo-
nu ile bir araya geldi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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‘TÜRKİYE SAADET’LE 
ÖZE DÖNECEK’

Saadet Partisi Karatay Gençlik Kolları her yıl 
düzenlediği geleneksel kış eğitimlerini parti il 

binasında yaptı. Etkinliklerde hitap eden Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, “Öze 

dönüş Saadet Partisi’yle tamamlanacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 9’DA

ENGELLİLERİ 2 YIL
DAHA ENGELLEDİLER!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 

Planı’nda yapıların ve otobüslerin engellilerin 
erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu 2 

yıl ertelendi. Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Genel Başkanı Derviş Ahmet Şahin, alınan 

karara tepki gösterdi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

İL JANDARMA’YA
‘BAYRAK’ TEŞEKKÜRÜ

Şehrin simgesi olabilecek bir şekilde yıllardır Türk 
bayrağı isteyen Konyalı vatandaşların bu isteğini 
Büyükşehir Belediyesi Akyokuş’a diktiği dev Türk 

bayrağı ile gerçekleştirmişti. Bir girişim de İl 
Jandarma Komutanlığı’ndan geldi, komutanlığın 

bahçesine dev Türk bayrağı dikildi. Vatandaş, 
teşekkür etti.  n HABERİ SAYFA 4’TE

OKUMA BİLMESE DE
KUR’AN’I ÖĞRENDİ

Karapınar Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (ASEM) 
açılan kursa katılan Uysal, 4 ayda Kur’an okumayı 

öğrenerek azmi ile örnek oldu. Uysal, çeşitli 
sebeplerle okula gidemediğini ve okuma yazma 

bilmediğini söyledi.  n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Sefer bizden, 
zafer Allah’tan’

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde 
de seçim startını Mevlana Meydanı’nda veren AK Parti, 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçim çalışmalarına da Mevlana Meydanı’ndaki 
basın açıklamalarıyla başladı. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart’ta Cumhur 
İttifakı’nın 31 zafer yazacağını vurguladı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Pazar bilmecesi!
Konya Valiliği’nce erkek berberlerinin pazar, kadın kuaförlerinin ise salı günleri tatil yapması konusunda 

alınan kararın Konya 2. İdare Mahkemesi’nce bozulması konuyla ilgili yeni bir tartışma başlattı
BERBERLER PAZAR 
GÜNÜ AÇABİLECEK

Konya Berberler ve Kuaförler Odası’nın 2017 yı-
lında yapmış olduğu talep üzerine, Konya Valili-
ği’nce erkek berberlerinin pazar, kadın kuaför-
lerinin ise salı günleri tatil yapması konusunda 
aldığı karar, bazı meslek temsilcilerinin tepkisini 
çekmişti. Dönem dönem gündeme gelen bu 
kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kararın 
iptaline karşı Konya Valiliği’ne açılan davadan 
“Berber ve kuaförler Pazar günü dükkan açabi-
lir” kararı çıktı.

YENİDEN GİRİŞİMDE 
BULUNACAKLAR

Açtığı davayı kazanan Ramazan Karatopal, pa-
zar günleri çalışmak istediklerini bu nedenle 
karardan memnun olduğunu söyledi. Ancak 
Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli 
Baranok da, karara karşı yeni bir girişimde bu-
lunacaklarının sinyalini verdi. Konunun takipçisi 
olacaklarını belirten Baranok, “Bizler Pazar günü 
dükkan açmama konusunu üyelerimizden gelen 
talep ve istekler doğrultusunda aldık. Yeniden gi-
rişimde bulunacağız” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

CHP ve İYİ Parti 
ittifakta buluştu

CHP ve İYİ Parti 31 Mart seçim-
lerinde 22 büyükşehir ve 27 ilde 
iş birliği yapacak. 12 büyükşehir 
ve 16 ilde CHP’nin, 10 büyük-
şehir ve 11 ilde İYİ Parti’nin 
adayları desteklenecek. CHP 
ve İYİ Parti heyetleri arasında, 
yerel seçime yönelik iş birliği 
çerçevesinde yapılan çalışmalar 
tamamlandı. n SAYFA 11’DE
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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde 
de seçim startını Mevlana Meyda-
nı’nda veren AK Parti, 31 Mart Ma-
halli İdareler Seçim çalışmalarına 
da Mevlana Meydanı’ndaki basın 
açıklamalarıyla başladı. AK Parti İl 
Başkanlığı’nın organize ettiği prog-
ramla Belediye Başkan Adayları ve 
Milletvekillerinden oluşan heyet 
önce Kapı Camii’nde Cuma Nama-
zı kıldı daha sonra Mevlana Türbe-
si’ni ziyaret ederek burada yapılan 
açıklamalarla seçim startı verilmiş 
oldu. Gerçekleştiren programa AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Selman 
Özboyacı, Hacı Ahmet Özdemir, 
Gülay Samancı, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Ayşe Türkmenoğlu, AK Parti Kon-
ya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Murat Koru, AK Parti İl Kadın Kolları 
Başkanı Esra Doğan, Belediye Baş-
kan Adayları,  ile çok sayıda partili 
katıldı.

‘GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ DAHA 
YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ’

Mevlana Meydanı’ndaki prog-
ramda bir açıklama yapan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, aday 
tanıtım toplantısının ardından ilk 
Cuma’ya eriştiklerini ve bu mutlu-
luğu vatandaşlarla paylaştıklarını 
aktardı. “Konya 31 Mart akşamın-
da yine tarihi bir zafer ile, Cumhur 
İttifakı’nın verdiği güç ile çok daha 
güçlü olarak, çok daha başarılı ola-
rak Konya’yı temsil edeceğine ina-
nıyoruz” diyen Usta, sözlerine şöyle 
devam etti, “Hedefimiz güzel ve 
dünyanın en değerli şehirlerimizden 
biri olan Konyamızı daha da güzel 

yapabilmek. Daha  da iyi noktala-
ra getirmek.  Bugüne kadar hizmet 
eden tüm başkanlarımıza teşekkür 
ederken, onların bıraktığı yüksek çı-
tadan daha üst bir Konya’ya taşımak 
adaylarımızın hedefi.  Bizler bu nok-
tada Konyalı hemşerilerimize güve-
niyoruz ve inanıyoruz. 

Bizim bugüne kadar yaptığımız 
hizmetlerin üzerine daha da iyisini 
ekleyebilmek için Cumhur İttifakına 
gereken tüm desteği ve önemi vere-
ceklerinden eminiz. Bugüne kadar 
Türkiye’nin her yerinde bu ülkeye 
hizmet AK Parti’nin  gücünü ve ik-
tidarını hisseden vatandaşlarımızın 
bize olan görevini bir kez daha per-
çinleneceğine eminiz.  Önemli olan 
sadece yol yapmak, baraj yapmak, 
köprü yapmak, asfalt yapmak, ka-
nalizasyon yapmak değil. Önemli 
olan mahallemizdeki, sokağımızda 
aç açıkta olanı, huzursuzluğu olanı , 
rahatsızlığı oranı, hastası olanı, evde 
bakıma ihtiyaç olanı, her kim var ise 
hepsine dokunarak, as olan gönülle-
re girmek. Bu gönül belediyeciliğini 
1994’de Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da 
başlattığı bu gönül belediyeciliğini 
şimdi bütün Türkiye’de Cumhur İt-

tifakının vesilesi ile yaygınlaştırmak 
ve her gönle girmek istiyoruz. Biz 
önümüzdeki 2 ayda vatandaşlarımız 
ile gönüldaşlarımız ile sevenlerimiz 
ile hep beraber olacağız. Biz adayla-
rımıza güveniyor ve inanıyoruz. 31 
İlçe ve Büyükşehir’i kazanarak gönül 
belediyeciliği daha yukarıya taşıya-
cağız.”
‘SEFER BİZDEN , ZAFER ALLAH’TAN’

Seçim sürecinin hayırlar getir-
mesi temennisinde bulunan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da, Konya’nın bugüne 
kadar önemli hizmetler gördüğünü, 
bundan sonra da görmeye devam 
edeceğini söyledi. Hizmet çıtasını 
daha üst seviyeye çıkarma hedefiy-
le çalışmalarını sürdüreceklerini dile 
getiren Başkan Altay, sözlerine şöyle 
devam etti, “Cumhurbaşkanımızın 
emanetine sahip çıkmak için gece 
gündüz demeden çalışacağız, gay-
ret sarf edeceğiz. Cumhur İttifakı ile 
birlikte 31 ilçede Cumhur İttifakının 
adaylarını çıkarmak için çok yoğun 
çaba sarf edeceğiz. Amacımız Kon-
ya’ya hizmet etmek. Gönül belediye-
ciliğini ekseninde hizmet etmek için 
bütün arkadaşlarımız ile  hep birlikte 
gayret edeceğiz. Bu konuda en bü-

yük yardımcımız teşkilatlarımız , 
Genel Başkan Yardımcımız, Millet-
vekillerimiz. Rabbim çıktığımız bu 
yolda hayırlar versin. Niyetimiz ha-
yır, akıbetimiz hayır olsun inşallah. 
Sefer bizden , zafer Allah’tandır.”
‘31 MART AKŞAMINDA DA BAŞARILI 

İLE ÇIKMIŞ OLACAĞIZ’
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı ise yaptığı açıklamada, “ 
Yerel seçim süreci devam ediyor. 
Önümüzdeki hafta Perşembe günü 
Ankara’da büyük aday tanıtımı ve 
manifestodan sonrada sahada çok 
yüksek tempoda çalışmalarımız de-
vam edecek. 

Belediye Başkan Adaylarımız bir 
haftadan beri teşkilatlarımızın yaptı-
ğı programlar çerçevesinde ziyaret-
lerini yapmaktalar. Mübarek Cuma 
günü dualarımızı ederek, şehrimiz 
adına taleplerimiz, ülkemiz adına 
taleplerimiz ve beklentilerimiz hem 
hayır noktasında. Cenab-ı Allah he-
pimizi her türlü şerden korusun. Bu 
güzel şehre hizmet etmişleri hayır ile 
anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. 
Bu yarıştan da da inşallah 31 Mart 
akşamında da başarılı ile çıkmış ola-
cağız inşallah” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’ya yoğun
kar yağışı uyarısı

Sarraflardan Vali
Toprak’a ziyaret

Meteoroloji 8. Bölge Müdür-
lüğünce, Konya’da yarın sabah 
saatlerinden itibaren kuvvetli kar 
beklendiği bildirildi. Bölge Tahmin 
ve Uyarı Merkezinden yapılan ya-
zılı açıklamada, Konya’da sabah 
saatlerinden itibaren etkili olacak 
kuvvetli kar yağışının pazar günü 

sabah saatlerine kadar devam 
edeceği tahmininde bulunulduğu 
aktarıldı. Açıklamada, kuvvetli kar 
sebebiyle buzlanma ve don olayı 
ile ulaşımda aksamalar gibi olum-
suzluklara karşı vatandaşların ted-
birli olması istendi.
n AA

Konya Sarraflar Ve Kuyumcu-
lar Derneği Başkanı Mehmet Kuş-
demir ve yönetim kurulu üyeleri 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı 
Mehmet Kuşdemir, Vali Cüneyit 
Orhan Toprak’a ‘hoşgeldiniz’ di-
yerek Konya ile ilgili bilgiler ver-
di. Kuşdemir, Konya Sarraflar ve 

Kuyumcular Derneği’nin yaptığı 
mesleki, sosyal ve kültürel faaliyet-
leri de anlattı. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Vali Cü-
neyit Orhan Toprak da Konya es-
nafının önemli bir parçası olan ku-
yumcu ve sarraf esnafına işlerinde 
hayırlar ve başarılar diledi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Valiliği’nce erkek berberlerinin pazar, kadın kuaförlerinin ise salı günleri tatil yapması konu-
sunda aldığı karar, bir meslek temsilcisinin davası üzerine Konya 2. İdare Mahkemesi’nce bozuldu

Berberler bölündü!
Konya Berberler ve Kuaförler 

Odası’nın 2017 yılında yapmış ol-
duğu talep üzerine, Konya Valili-
ği’nce erkek berberlerinin pazar, 
kadın kuaförlerinin ise salı günle-
ri tatil yapması konusunda aldığı 
karar, bazı meslek temsilcilerinin 
tepkisini çekmişti. Dönem dönem 
gündeme gelen bu kararla ilgili yeni 
bir gelişme yaşandı. Kararın iptaline 
karşı Konya Valiliği’ne açılan dava-
dan “Berber ve kuaförler Pazar günü 
dükkan açabilir” kararı çıktı.   Kon-
ya Berberler ve Kuaförler Odası ise 
pazar günü tatil edilmesine yönelik 
yeniden girişime başladı. 

Konya Berberler ve Kuaför-
ler Odası’nın 2017 yılında 15 Mart 
2017 tarih ve 2017/11 sayılı yazıla-
rı ile Konya sınırları içinde bulunan 
erkek berberlerinin pazar günleri, 
bayan kuaförlerinin salı günleri ol-
mak üzere haftada bir gün tatil edil-
mesiyle ilgili başvuruları Valilik ta-
rafından değerlendirilmiş ve talep 
doğrultusunda karar alınmıştı. Alı-
nan bu karar, meslek temsilcilerinin 
ikiye bölünmesine neden oldu. Bazı 
meslek temsilcileri Valilik tarafından 
alınan kararın bozulmasına yöne-
lik girişimlerde bulunmuş, konuya 
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) de 
müdahil olmuştu. Hatta KDK, pazar 
günü çalışmak isteyen berberlerin 
açık kalabilmesi için yeni bir karar 
alması yönünde Konya Valiliğine 
tavsiyede bulunmuştu. Bunun ya-
nında konu yargıya taşınmıştı. Yaşa-
nan bu süreç içerisinde konuyla ilgili 
yeni bir gelişme yaşandı. Kararın bo-
zulmasını talep eden ve konuyu yar-
gıya taşıyan meslek temsilcilerinden 
Ramazan Karatopal’ın Valiliğe açtığı 
dava sonuçlandı. Karatopal lehine 
karar veren Konya 2. İdare Mahke-
mesi, Valilik tarafından alınan erkek 
berberlerinin Pazar, bayan kuaför-
lerinin salı günü tatil yapma kararı-
nın bozulmasına hükmetti. Böylece 
erkek berberlerinin pazar, bayan 
kuaförlerinin salı günü dükkanlarını 
açabilmelerinin önü açılmış oldu. 
‘PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞMAK İSTİYO-

RUZ’
Konuyla ilgili değerlendirme-

lerde bulunan Konya’da berberlik 
yapan Ramazan Karatopal, davayı 
kazanmış olmanın kendisini mutlu 
ettiğini söyledi. Valilik tarafından 
alınan “Pazar günü tatili” kararı-
na karşı uzun zamandır mücadele 
verdiğini dile getiren Karatopal, 
süreçle ilgili şunları aktardı, “Önce 
Konya Valiliği’nden cevap gelme-
den, Pazar günü tatil olmasını is-
temediğimizi belirtmek için dava-
yı açamadık. Konya Valiliği’nden 
cevap gelmesini bekledik. Konya 
Valiliği’nden gelen cevap sonra-
sı Konya 2. İdare Mahkemesi’ne 
Konya Valiliği adına davamı açtım. 
Süreç bir buçuk yıl içerisinde sonuç-
landı. Bizim odamıza karşı herhangi 

bir cephe almışlığımız yok. Gerekli 
isimlerde görüşmemin ardından 
sonuç alamadığımdan dolayı davayı 
açtım. Bizler Pazar günü dükkânı-
mızı açmak istiyoruz. Bizler ekmek 
teknesinin kapatılmasının doğru ol-
madığını düşünüyoruz.  Bizler Pazar 
günü dükkânlarımızın kapalı olması 
sebebi ile müşteri kayıplarına sebep 
oluyor. Mahkemenin vermiş olduğu 
karardan oldukça mutluyuz. Bizler 
Pazar günü çalışmak istiyoruz.” 
TARTIŞMALAR BİTECEĞE BENZEMİ-

YOR! 
Konuyla ilgili tartışmalar bitece-

ğe benzemiyor. Çünkü Konya Ber-
berler ve Kuaförler Odası, 2017’de 
Valilik tarafından alınan kararı bo-

zan Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 
hükmüne karşı yeni bir girişimde 
bulunacaklarını açıkladı. Konuyla il-
gili açıklama yapan Konya Berberler 
ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Ba-
ranok, çıkan karardan  memnun ol-
madıklarını ifade ederek, “Bizler çı-
kan kararın takipçisi olacağız. Farklı 
bir karar ile bu kararın karşısına çı-
kacağız. Berber meslektaşlarımızın 
bir çoğu Pazar günü açma taraftarı 
değil. Çok az bir meslektaşımız Pazar 
günü işyerlerini açmak istiyor. Bizler 
Pazar günü dükkan açmama konu-
sunu üyelerimizden gelen talep ve 
istekler doğrultusunda aldık. Alınan 
kararda her üyemizin kaşe ve imzası 
var. Çıkan karar esnafımızın mora-
lini bozdu. Her zaman üyelerimizin 
yanındayız. Davayı kayıp etmemizin 
nedeni saat kavramını koymama-
mız.  Pazar günü tatil olması ile ilgili 
kararı saat koyarak yeniden çıkara-
cağız. Kuaförlerin çoğunluğunun is-
teklerini yerine getirmek için yöne-
tim ve denetim kurulu arkadaşlarım 
ile beraber gayret göstermekteyiz. 
Unutulmamalıdır ki, bu kararı hep 
beraber aldık ve alınmış olan bu ka-
rara hep beraber saygı göstererek 
sürdürmeliyiz” diyerek karara ilişkin 
yeni bir girişimde bulunacaklarının 
sinyalini verdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Konya’da seçim çalışmalarına Mevlana Meydanı’nda başladı. Programda 
Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde Konya’da büyük bir başarıya imza atacağı vurgulandı

Seçim startını verdiler 

Hakkari Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğümüz 
bünyesinde kuru-
lan  “Reng-i Hakkari” 
kültür sanat toplu-
ğu Selçuklu Kongre 
Merkezinde müthiş 
bir etkinliğe imza attı. 
Reng-i Hakkarí ye gru-
buna Konyalılar yoğun 
ilgi gösterdi.

Bizlerde gösterinin yapılacağı 
gün Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan öncü-
lüğünde Yenigün Gazetesi olarak 
Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak 
Bey’i ziyaret ettik. Sayın Valimiz’in 
Konya’ya önemli kazanımlar sağ-
layabilecek bir vizyonu var. Allah 
yardımcısı olsun. Konya Valimizin 
sohbeti, basına olan ilgisi ve sa-
mimiyeti oldukça güzel idi. Sayın 
Valimiz  basının önemli olduğunu  
ve Konya basının oldukça başarılı 
olduğunu, Hakkari’de güçlü bir yerel 
medyanın sesine ihtiyaç duydukları-
nı ifade etmişti.

Valimiz ile samimi ve içten ge-
çen sohbetin ardından Konya ve 
Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi 
tarafından organize edilen Selçuklu 
Kongre Merkezinde gerçekleşen 
“Reng-i Hakkari” kültür sanat top-
luğu programına katılım sağla-
dık. Konya Valimiz Cüneyit Orhan 
Toprak Hakkari’de görev yaparken 
topluluğun kurulmasında büyük 
bir emek harcamış. Reng-i Hakkari 
grubu oluştururken asıl amaç ‘ 

Kültürün toplumsaldır’ 
sloganıyla kendi 
kültürüne ve tarihsel 
kimliğine hiçbir 
kültürden etkilenmeyen 
ama bünyesinde birçok 
farklı kültürü barındıran 
ve akademik alanda 
buna sahip çıkıp gele-
cek nesile aktaran bir 
topluluk oluşturmak ve 
devam ettirmektir. Kül-

tür bir toplumun tarih yolculuğu içe-
risinde kazandığı maddi ve manevi 
yaşam tarzıdır. Kültür , estetik,ada-
let,ahlak, sanat ve benzeri kavramla-
rın kişiden topluma doğru gelişerek 
bütünleşen davranış ve düşünüş 
biçimlerinin tamamıdır. 

Reng-i Hakkari unutulmaya yüz 
tutmuş hikayeleri , masalları destan-
ları, halayları araştırarak gün yüzüne 
çıkarmak bunu dengbeji, tiyatro, 
halk dansları ile etnomüzikoloji alan-
da kitaplaştırarak arşiv oluşturmak-
tır. 

Selçuklu Kongre Merkezinde  
“Reng-i Hakkari” kültür sanat top-
luğu etkinliği büyük bir beğeni aldı. 
Programa katılan misafirler grubun 
her gösterisini dikkatli bir şekilde iz-
leyerek cep telefonları ile kayıt altına 
aldı. Bu güzel grubun Konyalılar ile 
buluşmasına vesile olan Konya Va-
limiz Cüneyit Orhan Toprak’a teşek-
kür ederim. Sayın Valimizin  etkinli-
ğe vatandaşların olan ilgisine kayıtsız 
kalmayacağı ve bu özel ve güzel 
ekibi yeniden Konyalılar ile buluştu-
racağına inancım tam. Selametle….

KARDEŞLİK  KÖPRÜSÜ KURULDU 

muhammedesad42@outlook.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Veli Baronok Ramazan Karatopal

AK Parti Konya belediye başkan adayları Cuma namazını Kapu Camii’nde kılarak Mevlana Türbesinde
dua etti. Vatandaşla sohbet eden adayların seçim çalışması resmen başladı.
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Kaçak yakıt ve hava kirliliği ile mücadele devam ediyor
Konya Büyükşehir Belediye-

si, hava kirliliğine sebebiyet veren 
kaçak yakıtla mücadele çalışmaları 
kapsamında denetimlerine aralıksız 
devam ediyor. Hava kirliliği ile mü-
cadele çalışmalarında kaçak kömür-
le mücadeleyi etkin şekilde sürdü-
ren Konya Büyükşehir Belediyesi, 5 
ekiple 24 saat aralıksız denetimler 
gerçekleştiriyor. Kasım ve Aralık 
ayı içerisinde yapılan denetimler 
sonucunda 177 ton kullanımı ve 
satışı yasak olan kaçak kömürlere 
el konulurken ilgili kişiler hakkında 
işlem uygulandı. Büyükşehir Bele-
diyesi, hava kirliliğini önleme ça-
lışmaları kapsamında; kaliteli yakıt 
temini, doğalgazın yaygınlaşması, 
yakma cihazlarının iyileştirilmesi, 
binalarda ısı yalıtımının hayata geçi-
rilmesi, küçük-orta büyüklükteki iş-
letmelerde ısınmadan kaynaklanan 
emisyonların kontrol altına alınması 

ve denetim çalışmalarını da 24 saat 
kesintisiz gerçekleştiriyor. Ekipler, 
çevre ve insan sağlığına zararlı olan 
atık yağların ve kullanılması yasak 
olan lastik, plastik, tekstil artıkları, 

petrol koku ve özel atıkların sanayi 
bölgelerinde yakıt olarak kullanıl-
masına yönelik de denetimler yapı-
yor. Vatandaşlar, kaçak, kalitesiz ve 
düşük vasıflı yakıt ve hava kirliliğiy-

le ilgili ihbarlarını Büyükşehir Be-
lediyesi 153 Açık Kapı birimine ve 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı’na bildirebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. 
Mine Öztürk ve Genel Cerrahi Uz-
manı Opr. Dr. Süleyman Kargın, 
Meram Belediyesinde diyabet ve 
obezite hakkında bir seminer verdi. 
Alanlarında uzman iki isim, diyabet 
ve obezite ile mücadele ve tedavi 
süreci hakkında katılımcılara detay-
lı bilgi verdiler.

Meram Belediyesi, hizmet içi 
eğitimler kapsamında çağın en yay-
gın hastalıklarının başında gelen 
diyabet ve obezite hakkında perso-
nellerini bilgilendirmek ve bilinç-
lendirmek amacıyla bir seminer dü-
zenledi. Endokrinoloji Uzmanı Doç. 
Dr. Mine Öztürk ve Genel Cerrahi 
Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Kargın 
tarafından verilen seminer, Meram 
Belediyesi Meclis Salonunda ger-
çekleştirildi.

‘ÖNEMLİ OLAN TEDAVİDEN ÇOK 
HASTA OLMAMAK İÇİN ÖNLEM 

ALMAKTIR’
Diyabet noktasında esas önemli 

olanın tedavi sürecinden ve ‘Nasıl 
tedavi edebilirizden?’ çok ‘Diya-
betten nasıl uzak durur ve hasta 
olmayız’ konusu olduğunu belirten 
Öztürk, insanların hayatlarında di-
yabet öncesi ipuçlarını görmedikle-
rinin altını çizdi. Hastalara diyabet 
tanısı konmadan diyabetin çeşitli 
şekillerle ‘Ben geliyorum’ dediğini 
belirten Öztürk, konuşmasını şöy-

le sürdürdü; “Diyabette en önemli 
sorun insülün üretimi. İnsanda za-
man içinde insülün duyarlılığında 
azalma olabilir. Hücrede görevini 
yapamıyordur. Yemek yer yemez 
bir saat geçmeden yeniden acıkı-
yor insanlar. Sebebi şeker ağırlıklı 
beslenme. Yani baştan sona sağ-
lıksız beslenme şekli. Pankreas yo-
ruluyor. İnsülün rezervleri bitiyor. 
Vücut bir kısır döngüye giriyor. 
Öncelikle beslenme şekline bir dur 
demek gerekiyor”

‘YEME ALIŞKANLIKLARIMIZI 
DEĞİŞTİREREK İŞE BAŞLANMALI’

İnsanların beslenme tarzını dü-
zenlediklerinde gelecekleri için en 
büyük yatırımı gerçekleştirdiklerini 

söyleyen Öztürk, “Hastalarımız ge-
nelde az yiyoruz diyorlar ama az ye-
miyorlar. Yedikleri miktarı küçüm-
süyorlar sadece. Bu noktada yapılan 
en büyük hata kendini başkalarıyla 
kıyaslamak. Halbuki onların şartla-
rını tam olarak bilemiyoruz. Biz hep 
yemek odaklıyız. Metabolizmamızı 
‘reset’lememiz gerek. Bizim yemek 
alışkanlığımız bu değil. Bu olma-
malı. Tarihte de böyle değildi. On-
lar sağlıklı besleniyordu. Biz bugün 
bu sağlıklı beslenmeden tamamen 
uzağız” diye konuştu.

‘OBEZİTE CİDDİ BİR SAĞLIK 
PROBLEMİNE DÖNÜŞTÜ’

Obezitenin tüm dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de hızla yayıla-

rak ciddi bir sağlık problemi haline 
geldiğini belirten Genel Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kargın, 
“Türkiye’de her 3 kadından biri, 
her 4 erkekten biri obeziteyle ve 
getirdiği sağlık sorunları ile karşı 
karşıya. Günümüzde obezitenin 
sadece aşırı kiloluluk değil yüksek 
tansiyon, şeker hastalığı, eklem ki-
reçlenmesi, adet bozuklukları, psi-
kolojik rahatsızlıklar ve hatta kan-
sere bile yol açan ciddi bir hastalık 
olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle 
obeziteyle mücadele programları 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de ciddi bir şekilde yapılmaya 
başlanmıştır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi 
bez çanta dağıttı

Beyşehir’de fotoğraf
üzerine söyleşi yapıldı

Ereğli Belediyesi doğa dostu 
bez çantaları binlerce vatanda-
şa dağıttı. Doğayı korumak için 
alışverişlerde kullanılmak üzere 
üretilen bez çantalar yoğun ilgi ve 
takdir görüyor. “Doğayı korumak 
bizim görevimiz” diyen Başkan 
Özgüven, “Tüketimin bu kadar 
yoğun olduğu bir dünyada, doğa 
birçok olumsuz etkiye maruz ka-
lıyor. Günden güne artan insan 
popülasyonu ve buna bağlı ola-
rak artan gereksinimler nedeniyle 
enerji tüketimi, doğal kaynakların 
kullanılması gibi durumlarda ar-
tış oluyor. Bu nedenle son yıllarda 
gündeme gelen küresel ısınma ve 
dünyadaki su miktarının azalması 
gibi durumlar karşımıza çıkıyor. 
Tüm bunlara sebep olan başlıca 
nedenlerden biri bünyesinde çok 
ciddi kimyasallar barındıran petrol 
türevli plastik poşetlerden, yanlış 
imha edilmelerinden, toplumda 
çok sık kullanımına alıştırılmasıy-
la yakından ilişkilidir. Ülkemizde 

yaygın olarak kullanılan naylon 
çantaların ham maddesi petrol ve 
bu maddeler insan vücuduna da, 
temas ettiği gıdalarla da etkileşi-
me geçerek kanser gibi çok ciddi 
hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu 
anlamda bez çanta kullanımının 
artırılması büyük önem arz edi-
yor. Çünkü bunların ham madde-
si doğayla tamamen barışık olan 
pamuktur. Bu sayede bez çantalar 
geri dönüştürülebilir, anti bakteri-
yel ve doğada tamamen yok olabi-
lir. Ereğli Belediyesi olarak bu dü-
şüncelerle doğamızı korumak ve 
vatandaşlarımızın sağlıklı bir ya-
şam sürmesine katkıda bulunmak 
amacıyla binlerce hemşehrimize 
bez çantalar dağıttık. Bu hizmeti-
mize ilgi gösteren ve takdirlerini 
sunan tüm hemşehrilerimize te-
şekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu 
bir yaşam sürmelerini yüce Rab-
bimden niyaz ediyorum” ifadeleri-
ni kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yazılımcılarının ve teknoloji uzmanlarının yetişmesi-
ne katkı sağlamak amacıyla robotik kodlama eğitimi verecek eğiticilere özel eğitim düzenledi

Geleceğin yazılımcılarına
eğitim desteği verilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Medeniyet Okulu Projesi kapsa-
mında Bilgehanelere devam eden 
öğrencilere 1 Şubat itibariyle ro-
botik kodlama eğitimleri vermeye 
başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, 
geleceğin yazılımcılarının ve tek-
noloji uzmanlarının yetişmesine 
katkı sağlamak amacıyla robotik 
kodlama eğitimi verecek eğiticile-
re özel eğitim düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Medeniyet Okulu Projesi 

kapsamında hizmet veren Bilge-
haneler bünyesinde robotik kodla-
ma eğitimleri başlıyor. Geleceğin 
yazılımcılarının ve teknoloji uz-
manlarının yetiştirilmesi amacıyla 
verilecek eğitimler öncesi, robotik 
kodlama eğitici eğitimi programı 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
Keykavus Bilgehanesi’nde ger-
çekleşti. 30 eğiticinin katılımıyla 
gerçekleştirilen eğitimde çocuk ve 
gençlere yazılım öğretimi üzerin-
de uygulamalı çalışmalar yapıldı. 

Katılımcılar eğitim boyunca algo-
ritma oluşturma, C dili ile yazılım 
geliştirme ve üç boyutlu tasarım 
konusundaki kazanımlarını geliş-
tirme imkanı buldu. Verilen eği-
timlerin ardından Bilgehanelere 
devam eden öğrencilere 1 Şubat 
itibariyle robotik kodlama eğitim-
leri başlayacak. Eğitimler sayesin-
de teknik kazanımların yanı sıra 
öğrencilerin el becerisinin, hayal 
gücünün ve üretkenliğinin artı-
rılması; takım çalışması, birlikte 

düşünme ve beraber hareket ede-
bilme yeteneklerinin geliştirilmesi 
amaçlanıyor. Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından desteklenen 
Bedir Kız Kuran Kursu öğrenci-
leri, 50’den fazla ülkenin katılımı 
ile geçtiğimiz Aralık ayında Çin’de 
gerçekleşen WER 2018 Dünya 
Eğitim Robotları Yarışması’nda ül-
kemizi temsil etmiş ve Konyalı ha-
fız kızlarımız yarışmada en popüler 
takım ödülünü almıştı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de düzenlenen fo-
toğraf söyleşisi ve sergisi etkin-
liğine fotoğrafseverler yoğun ilgi 
gösterdi. Belediye Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde, Beyşehir Belediyesi 
ile Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği bünyesinde faaliyet gösteren 
Beyşehir Fotoğraf Kulübü işbirliği 
ile düzenlenen “Yakala hayatı” 
isimli fotoğraf gösterisinde, fotoğ-
rafçı Ayşe Muslu fotoğrafa dair 
çalışmalarını anlattı. Muslu, söyleşi 

bölümündeki sunumu sonrasında 
katılımcıların yönelttiği soruları ce-
vaplandırdı. Slayt fotoğraf gösteri-
minin ardından Beyşehir Kültür ve 
Turizm Derneği Başkanı Mustafa 
Büyükkafalı, Ayşe Muslu’ya teşek-
kür belgesi verdi. Etkinliğin son 
bölümünde Ayşe Muslu tarafından 
çekilen fotoğraflarının yer aldığı ki-
şisel serginin açılışı gerçekleştirildi. 
Serginin 15 gün açık kalacağı be-
lirtildi.  n AA

Çağın hastalıklarından korunma yolları anlatıldı
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Başkan adayları Dündar ve Kutlu’nun misafiri oldu
Karatay Belediye Başkan Ada-

yı Hasan Kılca ve Çumra Beledi-
ye Başkan Adayı Halit Oflaz Zirve 
Sürücü Kursu Yönetim Kurulu 
Başkanı Tevfik Dündar ve Selçuk-
lu Düğün Malzemeleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Sadettin Kutlu’nun 
organizasyonu ile bir araya geldi.

Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar 
ve Selçuklu Düğün Malzemeleri 
yönetim Kurulu başkanı Sadettin 
Kutlu’nun düzenlediği organi-
zasyona Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, Çumra Belediye 
Başkan Adayı Halit Oflaz,  Çumra 
Eski Belediye Başkanı Nasır Ersöz, 
Tarım Gıda Üniversitesi Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Mevlüt Müla-
yim, Meram Ziraat Odası Başkanı 
Ali Ataiyibiner, Konya Karaman 
Kooperatifler Birliği Başkanı Seyit 

Dağ, Lalebahçe Muhtarı Mehmet 
Avcı, Emekli Genel Müdür Hasan 
Dündar, Şen Demir Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Şen, Kamsan 
Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş 
Ergün, Ayaslı Er İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Muzaffer Ayaslıer, 
Demirciler inşaat ve Petrol Yöne-

tim Kurulu Başkanı Orhan De-
mirci, Güzel İş Matbaası Yönetim 
Kurulu Başkanı İskender Kamacı 
ve Eğitimci Yazar Mustafa Bozdağ  
katıldı.

Karatay Belediye Başkan Ada-
yı Hasan Kılca yaptığı konuşmada, 
“Seçim çalışmalarımız kapsamında 

toplumun her kesimini dinleye-
ceğiz. Öncelikle Tevfik Dündar’a 
böyle bir güzel organizasyon dü-
zenlediği için teşekkür ediyorum. 
Bizler iletişime açık olacağız, bu 
fikirler doğrultusunda kendimize 
bir yol haritası belirleyip halkımıza, 
Karatay’ımıza en güzel hizmetleri 

yapmanın gayretleri içerisinde ola-
cağız” dedi.

Çumra Belediye Başkan Adayı 
Halit Oflaz ise, “Öncelikle Tevfik 
Dündar’a abime teşekkür ediyo-
rum. Bizleri böyle bir organizas-
yonda bir araya getirdi. Genç bir 
aday olarak büyüklerimizden öğ-

renmemiz gereken bilgileri öğre-
nerek Hizmet için elimizden gelen 
her türlü fedakarlığı yapacağız.  Bu 
tür toplantılara sık sık katılma gay-
reti içerisinde olacağım.  Konya ile 
irtibatlı olarak Çumra’mıza en gü-
zel ve layık olan hizmetleri getire-
ceğiz” ifadelerini kullandı. 

Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar ise 
bu tür birlikteliklerde iş dünyası 
ve devleti yönetenlerin bir araya 
gelmesinin önemli olduğunu dile 
getirerek toplantıya katılan aday-
lara ve diğer katılımcılara teşek-
kür etti. Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca ve Zirve Sürü-
cü Kursu Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Dündar, Zafer Çarşı esnafını 
ziyaret ederek ziyaret ederek çarşı 
esnafından destek istedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
ve Cumhur İttifakı’nın Belediye 
Başkan adayı  Mehmet Tutal , AK 
Parti İlçe Başkanı ve MHP İlçe 
Başkanı ile birlikte seçim startını 
verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, Ak Parti İlçe Başkanı Kema-
lettin Atalay, MHP İlçe Başkanı 
Eyüp Gül ile birlikte ilk ziyaretini 
İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan’a 
gerçekleştirirken kurum içeri-
sinde çalışan personeli ziyaret 
ederek çalışmalarında kolaylıklar 
diledi. 

Buradaki ziyaretlerin ardın-
dan Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal , AK Parti İlçe Başkanı ve 
yönetimi , Kadın Kolları Başkanı 
ve MHP İlçe Başkanı ve yönetimi 
ile birlikte kapalı pazar yerine ge-
çerek pazar alanında tezgah açan 
esnaflar ve alış veriş yapan vatan-
daşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın talimatı ile Seydişehir 
Belediye Başkanı olarak görev 
tevdi edildiği andan itibaren za-
man kaybetmeden çalışmalarına 
başlayan Belediye Başkanı Meh-
met Tutal; “Seydişehir’e yakışır 
yeni projelerimizi ve çalışmaları-
mızı inşallah hep birlikte gerçek-
leştirmek için yeni bir çalışmanın 

içerisine girdik.31 Mart’ta yapı-
lacak mahalli idareler seçimle-
rinde hemşerilerimizden destek 
bekliyoruz. Bu süreçte ilçemizin 
her köşesini karış karış gezerek 
sıkmadık el, çalmadık kapı bı-
rakmayacağız. İlçemizi Cumhur 
İttifakı ve Gönül Belediyeciliği ile 
buluşturmak için tüm inancımız 

ile çalışıyoruz. Gönül köprülerini 
kurmaya geliyoruz” dedi.

MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül 
ise, “Bugün itibariyle bize düşen 
görev Cumhur İttifakını en iyi şe-
kilde desteklemektir. Sağ olsun 
başkanımın ilk işi bizleri ziyaret 
etmek oldu. Bizde hep birlikte Al-
lah’ın izni ile bundan böyle mey-
danlarda olacağız” diye konuştu.

 AK Parti İlçe Başkanı Kema-
lettin Atalay da “Cumhur ittifakı 
ile Seydişehir’de çalışmalarımı-
za başladık. Allah birliğimizi ve 
beraberliğimi bozmasın. Gece 
gündüz demeden çalışmaları-
mıza aralıksız devam edeceğiz. 
Seydişehir’de çok güzel sonuçlar 
alacağımıza inanıyorum” ifade-
lerini kullandı. Pazar ziyaretini  
gerçekleştiren Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve beraberindeki-
ler pazaralış verişine çıkan vatan-
daşlara bez çanta dağıtarak soh-
bet etti.  n HABER MERKEZİ

Jandarma’nın dev Türk
bayrağı, büyük beğeni aldı

Mobilyacılar Odası 
2019’a hızlı başladı

İl Jandarma Komutanlığı 
bahçesine dikilen dev Türk bay-
rağı, vatandaşlardan tam not 
aldı. Şehrin simgesi olabilecek 
bir şekilde yıllardır Türk bayrağı 
isteyen Konyalı vatandaşların bu 
isteğini Büyükşehir Belediyesi 
Akyokuş’a diktiği dev Türk bay-
rağı ile gerçekleştirmişti. Bu ko-

nuda bir girişim de Konya İl Jan-
darma Komutanlığı’ndan geldi. 
Belh Kavşağı civarında bulunan 
İl Jandarma Konutanlığı bahçesi-
ne dev Türk bayrağı dikildi. Jan-
darma’nın bu uygulaması tam 
not alırken, vatandaşlar yetkilile-
re teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

İstanbul CNR Fuar merkezinde 
düzenlenen Türkiye’nin En Büyük 
Mobilya Fuarı İMOB 2019 İçin 
organizasyon yapan Mobilyacılar 
Odası 24 Ocak’ta 44 kişilik mobil-
yacı esnafı grubu ile fuarı ziyaret 
etti. Fuarla ilgili açıklama yapan 
Oda Başkanı Mehmet Günbaş, 
“Üyelerimizi her yıl olduğu gibi 
2019 yılında da fuarları ziyaret 
ettirmek için programlar ve orga-
nizasyon hazırlıkları yapıyoruz. İlk 
fuarımıza yoğun bir katılımla ziya-
rette bulunduk. Bundan sonra yılın 
ilk 6 aylık döneminde 3 yurtiçi, 2 
yurt dışı olmak üzere toplamda 5 
gezi yapacağız. Yurtiçi fuar gezile-
rinde üyelerimizden herhangi bir 
ücret almadan günü birlik gidip 

geleceğiz. Yurtdışı fuar gezilerini 
de yüzde 60 KOSGEB destekli ya-
pıyoruz” dedi. 

Fuarların ve gezilerde yapı-
lan B2 ikili iş görüşmelerinin çok 
önemli olduğunu, hem yeni model 
ve tasarımları görme imkânlarının 
olduğunu hem de ihracat yapan 
firmaların yeni pazar bulmalarına 
fırsat verdiklerini söyleyen Baş-
kan Günbaş, “Bu ve bundan sonra 
yapılacak bütün programlara oda 
üyelerimizin daha etkin ve yoğun 
katılımlar gerçekleştirmelerini 
bekliyor ve talep ediyoruz. Fuarı 
ziyaret eden oda üye esnaflarımıza 
ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı’n-
da yapıların ve otobüslerin engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi zorunluluğu 2 yıl ertelendi

Engellileri 2 yıl
daha engellediler

Engellilere yönelik yapmış olduğu 
çalışmalarla tanınan Gönül Gözü Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği Genel 
Başkanı Derviş Ahmet Şahin, yapmış 
olduğu yazılı açıklama ile Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
2019 Yılı Erişilebilirlik İzleme ve De-
netleme Planınında, yapıların ve oto-
büslerin engellilerin erişimine uygun 
hale getirilmesi zorunluluğunun 2 yıl 
daha ertelenmesine tepki verdi.

Türkiye’de erişilebilirlikle ilgili en 
önemli yasanın Temmuz 2005’te ya-
yınlanan 5378  sayılı Engelliler Kanu-
nu  olduğunu belirten Başkan Şahin; 
“Yasaya göre kamuya açık alanlar, 
binalar ve toplu taşıma araçlarının 
engelliler için 7 yıl içinde erişilebi-
lir hale gelmesi gerekiyordu. Ancak 
denetime dair hiçbir düzenleme ya-
pılmadığı için yasanın öngördüğü sü-
renin dolmasına birkaç gün kala yani 
Temmuz 2012’de yasanın süresi 3 yıl 
daha uzatıldı. Ve bu kanun süresi sü-
rekli aynı şekilde uzatılmaya devam 
etti” dedi.

Temmuz 2013’te konuyla ilgili 
yeni bir genelge çıkarıldığını söyle-
yen Derviş Ahmet Şahin, “Sürenin 
uzatılmasıyla birlikte yasanın uygula-
nabilirliğini denetlemek için her ilde 

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Kurulları oluşturulmasına karar veril-
di. 7 kişiden oluşan bu kurulların 5’i 
kamudan 2’si ise sivil toplum örgüt-
lerinden oluşuyor. Bu kurullar şikayet 
üzerine ya da resen denetim yapacak 
ve ceza kesecekti. Fakat bugün geldi-
ğimiz noktada kurulan erişilebilirlik 
komisyonlarının da kağıt üzerinde 
kaldığını görüyoruz. Engelli birey-

lerin kamu binalarına girmesinde, 
sosyal yaşam alanlarında vakit geçir-
mesinde ve toplu taşıma araçlarında 
seyahat etmesinde önlerine çıkan 
engeller kaldırılırsa bina girişleri kal-
dırımlar ve toplu taşıma araçlarına 
engelli rampaları daha düzgün hale 
getirilirse engelliler topluma daha 
çabuk entegre olabilir” diye konuştu.

Başkan Şahin, “Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yayımlanan 21.01.2019 
tarih ve 96413503-010.06.01-4 sa-
yılı ve 2019/1 nolu genelge ile engel-
lilerin 2 yıl daha engellendiği resmi-
yet kazanmış oldu. Belediye ve kamu 
kurum ve kuruluşları ile umuma açık 
hizmet veren her türlü yapıların ve 
açık alanların malikleri ile toplu taşı-
ma araçlarının engellilerin erişimine 
uygun hale getirlmesi için 2 yıl daha 
süre verilmiş oldu” diyerek genelge-
ye olan tepkisini dile getirdi.

Açıklamasında Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk’a seslenen Gönül Gözü 
Derneği Genel Başkanı Derviş Ah-
met Şahin, Engelli Erişilebilirlik Ka-
nunu’nda da, kapalı alanlarda sigara 
içme yasağı gibi istikrarlı davranıl-
ması gerektiğini dile getirerek gerek 
kamu kuruluşlarında gerekse özel 
alanlarda ve toplu taşıma araçlarında  
gereken denetimlerin sıklaştırılması-
nı, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Kurullarının da etkin olarak görevle-
rini ifa etmesini talep ederek sürenin 
bir kez daha uzamaması temennisin-
de bulundu.
n HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı Seydişehir’de çalışmaya başladı
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Kış sofralarının baş tacı: kurutulmuş et
Konya’nın yüksek rakımlı ilçesi 

Taşkent’te yüzyıllardır yöre kadın-
larınca yapılan “kurutulmuş et”, 
kış akşamlarında kuzinenin yanına 
kurulan sofraların baş tacı olmayı 
sürdürüyor. Toros Dağlarının etek-
lerinde yer alan, yeşil bitki örtüsü, 
engebeli arazileri ve doğal güzel-
likleriyle öne çıkan Taşkent’te yöre 
halkı tarafından tuzda bekletilerek 
kurutulan et, hem yaz hem de kış 
aylarında sevilerek tüketiliyor. Ata-
lardan miras kalan yöresel lezzet 
kurutulmuş et, genellikle pişen her 
yemeğe katılıyor ve farklı bir aroma 
veriyor.  İlçede asırlardır süregelen 
et kurutma geleneği, depolama 
sistemlerinin ve soğutma teknolo-
jilerinin yaygınlaşmasına rağmen, 
alışkanlıklarından ve yöresel lezzet-
lerinden vazgeçmek istemeyen böl-
ge halkı tarafından halen kullanılı-
yor. Kurutulmuş et, büyükbaş veya 

küçükbaş hayvanın etinin tuzlana-
rak belli bir süre bekletilmesinden 
sonra iple asılarak kurutulmasıyla 
yapılıyor.
‘YAĞLI KISIMLARINA ÇEYREK DERİZ’

İlçede tarihi bir taş evde yaşa-
yan, kurutulmuş et yapmayı anne-
si ve babaannesinden öğrenen 73 
yaşındaki Neriman Menşuriye Da-
rıcı, kışın tüketecekleri yiyecekleri 

yazdan hazırladıklarını, bunların da 
başında kurutulmuş etin geldiğini 
söyledi. Kuru etin hem küçükbaş 
hem de büyükbaş hayvan etinden 
hazırlanabileceğini belirten Darıcı, 
şöyle devam etti: “Hayvan kesildik-
ten sonra kıymalık yerini kavurmak 
için, kemikli bölgelerini de kurut-
mak için ayırırız. Bu ayırdığımız 
kemikli eti bir gün tuzda bekleti-

riz. Ondan sonra değnek ve iplerle 
balkona asarız. Orada kuruduktan 
sonra buzdolabımıza atarız. Son-
ra yemek pişireceğimizde çıkarır, 
yemekle birlikte pişirir yeriz. İster 
nohutla fasulyeyle, ister tarhanay-
la veya başka yemekle, hangisiyle 
olursa çok güzel lezzet verir.” Kuru-
tulmuş etin bölgede yaşayan herkes 
tarafından çok sevildiğini anlatan 

Darıcı, “Özellikle bu kuruttuğumuz 
etlerden, bizim ‘çeyrek’ dediğimiz 
yağlı kısımları, dağda bahçede kiraz 
ağaçlarımızı sularken, yaktığımız 
ateşte pişirir ekmek arası yeriz, çok 
güzel bir lezzet olur. Kemikli kısım-
larını da kurutur, yemeklerimizin 
içine atarız.” dedi.

‘PİLAVINI PİŞİRİRİZ, 
ETLİ PİLAV OLUR’

Darıcı, yapımının kendileri için 
zahmetli olmadığını dile getirerek 
şöyle devam etti: “Kışlık yiyecek 
hazırlığımızda en çok buna önem 
veririz. Genellikle güze yakın yapar, 
bütün kış tüketiriz. Bu bizim kışlık 
vazgeçilmez yemeğimiz. Herkesin 
evinde bulunur. Herkes mutlaka 
yapar. Tarhana çorbasının, kuru 
fasulyenin, kabuklu fasulyenin, 
nohudun içine atarız, güzel olur. 
Pilavını pişiririz, etli pilav olur. Her-
kesin sevdiği yöresel yemeklerimiz 
bunlar. Rahmetli annem de yapardı. 
Babaannem de yapardı. Biz de on-
lardan öğrendik. Ben de gençliğim-
den beri yaparım.”

Gurbette yaşayan her Taşkentli 
gibi şehir dışındaki 5 çocuğunun da 
kurutulmuş et hasreti çektiğini ak-
taran Darıcı, bu geleneği yaşatmaya 
devam edeceklerini kaydetti.
n AA

Konya’nın Beyşehir Gölü Milli 
Parkı, Akşehir ve Ilgın Çavuşcu 
gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı Ko-
ruma alanında 2019 yılı kış ortası 
su kuşu sayım çalışmalarının ta-
mamlandığı bildirildi. 

Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8. Bölge Müdürlüğünden alı-

nan bilgiye göre, ülke genelinde 
12 Ocak-9 Şubat 2019 tarihleri 
arasında, 2019 yılı kış ortası su 
kuşu sayım çalışmalarının yapıl-
masının kararlaştırıldığı hatırla-
tıldı. Sulak alanlardaki su kuşu 
değişimlerinin mevsimsel olarak 
izlenerek bu konuda önemli ölçü-

de veri elde edilmesini sağlamak 
maksadıyla yapılan su kuşu sayı-
mının Beyşehir Gölü Milli Parkı-
nın ardından çalışmanın yürütül-
düğü Akşehir ve Ilgın Çavuşcu 
gölleri ile Ereğli Akgöl Tabiatı 
Koruma Alanında da son buldu-
ğu belirtildi. Yürütülen sayım 

çalışmalarına Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8. Bölge, Burdur 6. 
Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuk 
Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat 
Turizm Fakültesinden Dr. Mus-
tafa Arslan ile kuş uzmanlarının 
katıldığı kaydedildi.
n İHA

‘Zap Vadisi’ ürünleri 
Konya’da görücüye çıktı

Yoğun kar nedeniyle
kapanan yayla yolu açıldı

Karaman’ın en işlek 
caddesinde yol çöktü

Hakkari’nin Çukurca Kayma-
kamlığı tarafından hayata geçirilen 
‘Zap Vadisi’ projesi kapsamında 
üretilen yerli ve organik ürünler 
Konya’da tanıtıldı. Konuyla ilgili 
bilgi veren İlçe Kaymakamı Temel 
Ayca, kaymakamlık ve belediyenin 
ortak hazırladığı ‘Zap Vadisi’ pro-

jesi kapsamında üretilen organik 
ürünlerin Konya’da tanıtıldığını 
söyledi. Ayca, yöreye ait motifle-
rin de sergilendiği stant, Konyalı 
vatandaşlar ve protokol üyeleri 
tarafından yoğun ilgi gördüğünü 
kaydetti.
n İHA

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ın Hakkari Valisi’yken kurdurduğu Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Konya’da sahne aldı

Reng-i Hakkari 
Konya’da sahne aldı

Hakkari Belediyesi Kültür ve 
Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulan Reng-i Hakkari Sanat 
Topluluğu Konya’da sahne aldı.  
Konya Valiliği, Hakkari Belediyesi 
ve Hakkari Belediyesi tarafından 
organize edilen program Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde, saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başladı. Düzen-
lenen programa Vali Cüneyit Orhan 

Toprak, AK Parti Konya Milletvekili 
Hacı Ahmet Özdemir, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Em-
niyet Müdürü Şükrü Yaman, 3. Ana 
Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava 
Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel,  İl  
Jandarma Komutanı  Ercan Yaşin, 
Hava Savunma Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı Hasan Kaymaz, 

Cumhuriyet Başsavcısı  Ramazan 
Solmaz, Adli Yargı ve Adalet Komis-
yonu Başkanı Eyüp Mergen, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, Gıda Tarım Üniversitesi 
Rektörü  Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,  
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Babür Özçelik, sivil toplum 
kuruluş temsilcileri, oda başkanları, 
iş adamları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Hakkari’nin kültürel, sosyal 

ve sanatsal zenginliğinin anlatıldı-
ğı sinevizyon gösteriminin ardın-
dan sahne alan topluluk, Kürtçe ve 
Türkçe müzik dinletisi sundu. Gru-
bun zeybek, teke ve horon oyunları 
gösterisi ise büyük beğeni kazandı. 
Programın sonunda Vali  Cüneyit 
Orhan Toprak, Reng-i Hakkari Top-
luluğuna ve katılımcılara teşekkür 
etti. Program karşılıklı hediye ile son 
buldu.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yalıhüyük ilçesine bağlı Göl-
cük yaylası yolunda Karayolları ve 
Yalıhüyük Belediyesi ekipleri ta-
rafından kar temizleme çalışması 
yapıldı. Belediye Başkanı Hasan 
Koçer, konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, bölgede kar kalınlığının bir 
metreyi geçtiğini belirterek, “Bu yıl 
bereketli bir kış geçiriyoruz. Yayla-

da evi bulanan vatandaşlarımız kar 
nedeniyle evlerine ulaşamıyordu. 
Karayolları ekipleri ile Belediye-
miz müşterek bir çalışma yaparak, 
yaylanın iç yollarını açtı.” diye ko-
nuştu. Antalya-Konya yol ayrımı 
ile Bozkır yolunun da trafiğe açık 
olduğu, sürücüler için bir sorun 
bulunmadığı öğrenildi.  n İHA

Karaman’ın en işlek cadde-
sinde yol çöktü. Olay, akşam saat 
23.00 sıralarında İsmet Paşa Cad-
desi üzerinde meydana geldi. Şe-
hirdeki tüm banka şubelerinin bu-
lunduğu ve günde binlerce aracın 
geçiş yaptığı caddede yaşanan çök-
me olayı devriye görevi yapan polis 
ekibi tarafından fark edildi. Trafik 
ekibi, caddenin çökmeye başlayan 

bölgesinde dubalarla tedbir alır-
ken, durum ise Karaman Beledi-
yesine bildirildi. Belediyeden gelen 
görevliler, yaptıkları incelemede, 
daha önceden kazı yapılan bölge-
nin yağmur suyu nedeniyle çöktü-
ğünü tespit etti. Görevliler, yolun 
çöken bölümünü doldurmak için 
şantiyeden bir kamyon kum istedi.
n İHA

Göllerdeki su kuşlarının sayımı tamamlandı
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Polisten kaçan alkollü sürücüye 7 bin lira ceza
Konya’da polisin ‘dur’ ihtarı-

na uymayıp kaçan ve kovalama-
ca sonucu durdurulan minibüs 
sürücüsü, “Bizde bir şey yok” 
diye kendini savunurken, araçta 
bulunan şahısların kız arkadaşı 
“Alkollü olduğu için kaçtı, ben 
de alkollüyüm” dedi. Araçta bu-
lunan 1’i kadın 3 şüpheli, polis 
ekiplerince gözaltına alındığı sı-
rada bir araç üzerine bıraktıkları 
kadehteki içki ise dikkat çekti. 

Olay, saat 04.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Horozlu-
han Mahallesi Sanayiler Bölge-
si’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Selçuklu İlçe Em-
niyet Müdürlüğüne bağlı polis 
ekipleri Sanayiler Bölgesi’nde 
yaptığı asayiş uygulamasında 41 
UL 314 plakalı minibüse ‘dur’ 
ihtarında bulundu. Polislerin 

‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 
araç sürücüsü, Selçuk Caddesi, 
İstikamet Caddesi, Ankara Yolu 
ve sanayi sitesi içerisindeki bazı 
sokaklardan izini kaybettirmeye 
çalıştı. Sürücü daha sonra Ada-
na çevre yolu caddesi üzerinde 

bulunan bir petrol istasyonunda 
alışveriş yaptığı sırada polis ekip-
lerini fark etmesi üzerine tekrar 
kaçmaya başladı. Buradan Sedir-
ler Caddesi ve Başak Caddesi’ne 
geçen şahıs, izini kaybettirmek 
için cadde üzerindeki bir sitenin 

içerisine girdi. Bu yöntemde de 
başarılı olamayan sürücü site 
içerisinde sıkıştırılarak durdurul-
du. Suriye uyruklu sürücü Salih 
A. (22) ve araçta bulunan Arif 
A.(32) ve Göknur Ç. (27) araçtan 
indirilerek kelepçelenip etkisiz 

hale getirildi. Otomobilde arama 
yapan ekipler, arka koltukta kon-
feti buldu. 

7 BİN LİRA CEZA KESİLDİ 
Sürücü, polisin neden kaçtı-

nız sorusunu ise, “Abi bizde hiç 
bir şey yok” şeklinde cevap ver-

di. Sürücü Salih A. “Arabayı ilk 
arkadaşım kullanıyordu. Sonra 
petrolde ben geçtim direksiyona” 
diyerek kendini savundu. Diğer 
taraftan Salih A.’nın yanında bu-
lunan arkadaşlarından Göknur Ç. 
“Alkollü olduğu için kaçtı ben de 
alkollüyüm” diye konuşması dik-
kat çekti. 

Trafik ekiplerince yapılan al-
kol kontrolünde sürücünün 1.32 
promil alkollü olduğu belirlendi. 
Sürücüye hız ihlali, kırmızı ışıkta 
geçmek, dur ihtarına uymamak, 
trafiği tehlikeye düşürmek ve al-
kollü araç kullanmaktan yaklaşık 
7 bin lira idari para cezası kesilir-
ken, araç da trafikten men edildi. 
Sürücü Salih A. ile yanında bulu-
nan 2 arkadaşı işlemlerin ardın-
dan ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü.  n İHA

Konya’da narkotik polisi tara-
fından yapılan çalışmalar kapsa-
mında uyuşturucu satıcılığı ve sev-
kiyatı yaptığı iddia edilen 2 zanlı 
yakalanarak gözaltına alındı. Ope-
rasyonda, 4 bidon içerisinde 25 kilo 
esrar ile 5 ayrı parça halinde 3 kilo 
300 gram toz esrar ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 
1 şahsın Karapınar ilçesinde bu-
lunan evinde uyuşturucu ticareti 
yaptığı bilgisi üzerine başlattığı ça-
lışma kapsamında belirlenen adre-
se baskın düzenlendi. Düzenlenen 
baskında Naci Ö.’ye ait evde 4 ayrı 
bidon içerisinde 24 kilo 550 gram 
esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 
7,65 milimetre ruhsatsız tabanca, 
8 bin 500 lira suçtan elde edildiği 
değerlendirilen para ele geçirildi. 
Evde yapılan çalışmanın ardından 
Naci Ö. gözaltına alınarak ifadesi 
alınmak üzere emniyete götürüldü. 

Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı 
başka bir çalışmada Diyarbakır’dan 
Konya’ya uyuşturucu sevkıyatı ya-
pılacağı bilgisi üzerine harekete 
geçti. Ekipler, tespit edilen aracı 
kente giriş yaptığı sırada Adana 
çevre yolu caddesi üzerinde dur-
durdu. Araç sürücüsü Ahmet Y. 

gözaltına alınırken, araç emniyetin 
otoparkına çekildi. Araçta arama 
yapan ekipler, 5 ayrı parça halin-
de 3 kilo 300 gram toz esrar, 377 
gram kokain, 1 adet hassas terazi 
ve 1 adet 9 milimetre ruhsatsız ta-
banca ele geçirildi. Gözaltına alınan 
2 şüphelinin de emniyetteki işlem-

lerinin ardından adliyeye sevk edi-
leceği öğrenildi.

JANDARMADAN 3 İLDE 
UYUŞTURUCU OPERASYONU
Öte yandan uandarma ekip-

lerince Samsun, Konya ve Kırık-
kale’de düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda 16 kişi gözaltına 

alındı. 10 şüpheli adliyeye sevk 
edildi. Edinilen bilgiye göre, Sam-
sun Cumhuriyet Başsavcılığı ko-
ordinesinde Samsun İl Jandarma 
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organi-
ze Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, uzun süren 
bir çalışma sonucu “uyuşturucu 
ticareti” yaptıkları iddia edilen şa-
hıslara yönelik çok sayıda adrese 
eş zamanlı baskınlar düzenledi. 
Operasyon kapsamında Samsun, 
Konya ve Kırıkkale illerinde dü-
zenlenen operasyonda toplam 16 
zanlı gözaltına alındı. Yapılan ara-
malarda, 385 gram kubar esrar, 
5 gram kenevir tohumu, 73 adet 
sentetik hap, 3 gram bonzai, 9 adet 
av tüfeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 
2 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet 
9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet 
kurusıkı tabanca, 1 adet hassas te-
razi, 1 adet muşta ve 2 adet bıçak 
malzemeler ele geçirildi. 

Jandarmadaki sorgusu tamam-
lanan 16 şahıstan 6’sı ifadeleri 
alındıktan sonra savcının talimatı 
doğrultusunda serbest bırakılırken, 
2’sinin yaşı 18’den küçük toplam 
10 şüpheli ise ‘uyuşturucu ticareti’ 
suçundan Samsun Adliyesine sevk 
edildi.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
26 Ocak 2019 Cumartesi • Yıl: 11 • Sayı: 3555

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Rasim ATALAY

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karapınar’da uyuşturu-
cu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evine düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi

Konya narkotikten 
uyuşturucu baskını

Gece mesaisinden geldi, 
sobadan sızan gazdan öldü 

Konya’da sobadan sızan 
karbonmonoksit gazından ze-
hirlenen bir kişi hayatını kay-
betti. Olay, saat 18.30 sıra-
larında merkez Meram ilçesi 
17469. Sokak üzerinde bulu-
nan iki katlı binanın birinci ka-
tında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, bir fabrikada gece 
işçisi olarak çalışan 33 yaşında-
ki Abdurrahman Doğan (33), 
sabah saatlerinde işten geldik-
ten sonra odasında bulunan 
sobayı yakıp uyudu. Akşam 
saatlerinde Doğan’dan haber 
alamayan yakınları durumu po-
lise bildirdi. Olay yerine gelen 
polis, Doğan’ın kaldığı evin ka-
pısını kırarak içeriye girdi. Polis 
ekipleri Abdurrahman Doğan’ı 
yatağında baygın halde buldu. 
Sağlık ekiplerinin ilk müdaha-
lesinin ardından sobadan sı-
zan karbonmonoksit gazından 

zehirlenen Doğan, ambulans-
la Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırarak teda-
vi altına alındı. Abdurrahman 
Doğan hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurta-
rılamayarak hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA
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‘Basit cinsel saldırı’ iddiasıyla tutuksuz yargılanan İl Göç İdaresi’nin eski Müdürü Ahmet B., ken-
disinin bu kurumun müdürü olmasından rahatsız olan bir derneğin oyununa geldiğini ifade etti

‘Tuzak kurdular!’
İl Göç İdaresi Müdürlüğü yaptığı 

dönemde, Mısırlı Marwa Attia Ab-
delrazek Moustafa (41) adlı kadına 
‘basit cinsel saldırı’da bulunduğu 
iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hap-
si istenen Ahmet B.’nin (56) yargı-
lanmasına devam edildi. Tutuksuz 
yargılanan Ahmet B., mahkeme-
deki savunmasında, “Ben ihtiyaç 
sahiplerinin evlerine giderek onla-
rın ihtiyaçlarını tespit edip, elimden 
geldiğince yardımcı oluyordum. 
Ancak Mısırlı kadına cinsel tacizde 
bulunmadım. Bu, benim Göç İdare-
si Müdürlüğü’nü yapmamı isteme-
yen bir dernek tarafından kurulan 
tuzaktır” dedi.

Olay, geçen yıl 3 Şubat 
günü, Mısırlı Marwa Attia Abdel-
razek Moustafa’nın oğlu Karim Mo-
hamed Abdelhakam Mohamed’in, 
polise ihbarıyla ortaya çıktı. Eve 
gelen polis, kapıyı açan Marwa At-
tia Abdelrazek Moustafa’nın odayı 
işaret etmesi üzerine, içeride bulu-
nan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet 
B.’yi gözaltına alındı. Suçlamaları 
kabul etmeyen Ahmet B., ifadesinin 
ardından serbest bırakılırken, Valilik 
tarafından hakkında idari soruştur-
ma başlatıldı. Evli olan Ahmet B.. 
olayın ardından dilekçesini verip 
emekli oldu.

Ahmet B. hakkında Cumhu-
riyet Başsavcılığı tarafından ‘basit 
cinsel saldırı’ suçundan iddianame 
hazırlandı. İddianamedeki ifadesin-
de 20 Eylül’de Türkiye’ye geldiğini 
belirten Marwa Attia Abdelrazek 
Moustafa, 20 Kasım’da Konya İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü’ne gidip iltica ta-
lebinde bulunduğunu belirtti. Sa-
dece ikamet izni alabileceğini öğre-
nen Moustafa, bir ay sonra evrakını 
hazırlayıp tekrar gittiğinde Yemen 
uyruklu bir kadınla karşılaştığını, 
kadının kendisine kurum Müdürü 
Ahmet B.’nin iyi bir insan olduğunu 
söylediğini, bunun üzerine çocuk-
larıyla birlikte Ahmet B.’nin yanına 
gidip görüştüğünü anlattı.

YARDIM İÇİN EVE GELDİ
Görüşmede Ahmet B.’yi ken-

disine yardımcı olacağını söyleme-
si üzerine oradan ayrıldığını ifade 
eden Moustafa, akşam saatlerinde 

Ahmet B,’nin telefonla aradığını, 
yardımcı olacağını söylediğini, son-
ra da evine geldiğini ileri sürdü. 
Ahmet B. evine geldiğinde çocuk-
ların diğer odada olduğunu belirten 
Moustafa, kendisine, ‘Sen çok hoşu-
ma gittin. Ben seninle evlenmek is-
tiyorum’ dediğini ileri sürdü. Mous-
tafa, yaklaşık 1 saat oturan Ahmet 
B.’nin bir gün sonra da tekrar evine 
geldiğini ve ‘Seninle birlikte olmak 
istiyorum’ dediğini, bunun üzerine 
korktuğu için ‘tamam’ deyip, mut-
faktaki kızının yanına gittiğini öne 
sürdü. Ahmet B.’nin da yaklaşık 
yarım saat oturduktan sonra ev-
den ayrıldığını söyledi. Moustafa, 
Ahmet B.’nin 3 Şubat günü tekrar 
evine gelmesi üzerine, dışarda olan 
oğluna mesaj atıp, polis çağırmasını 
istediğini belirtti. 

‘BANA TUZAK KURULDU’

Ahmet B.’nin Konya 2’nci As-
liye Ceza Mahkamesi’nde yargı-
lanmasına devam edildi. Tutuksuz 
yargılanan Ahmet B., buradaki sa-
vunmasında kendisine komplo ku-
rulduğunu ileri sürdü. Ahmet B., 
“Ben ihtiyaç sahiplerinin evlerine 
giderek onların ihtiyaçlarını tespit 
ederim. Yardıma muhtaç, savaş 
mağduru kişilerle elimden geldi-
ğince ilgilenirim. Beni ararlar ve 
ihtiyaçları olduğunu söylediklerinde 
elimden geleni yaparım. Bana bu 
suçlamayı atan Marwa Attia Ab-
delrazek Moustafa da bana gelerek 
yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. 
Ben de neye ihtiyacı olduğunu be-
lirlemek üzere evine gittim. Beni 
çağıran kendisidir, Sonradan öğren-
dim ki benim müdürlüğümü iste-
meyen bir dernek tarafından bana 
tuzak kurulmuş. O derneğe giden 

bazı yabancı uyruklu kişiler, dernek 
müdürünün benim hakkımda, ‘ona 
tuzak kuracağım’ diye konuştuk-
larını duymuşlar. Ben üzerime atılı 
suçlamaları kabul etmiyorum. Ben 
birçok insanın evine gidip, yardım-
cı oldum. Marwa Attia Abdelrazek 
Moustafa’ya cinsel saldırıda bulun-
madım” dedi. Hakimin neden sen 
gidiyorsun? sorusuna üzerine ise, 
“Telefonda çok duygusal konuşu-
yorlar. Bazen ağlıyorlar. Ben de üzü-
lüp bizzat evlerine kendim giderek, 
ihtiyaçlarını tespit ediyorum” diye 
konuştu. 

Duruşmada dinlenen Suriyeli 
kadın tanıklar da Ahmet B.’nin ken-
dilerinin de evlerine birçok kez gel-
diğini, var olan ihtiyaçlarının tespit 
edip, kendilerine yardımcı oldukla-
rını söyledi. Dava ertelendi. 
n DHA

Özel güvenlik görevlisi 
kaldırımda intihar etti

Çumra’da bir iş yerinde özel 
güvenlik görevlisi Abdülgaffar D. 
(43), kaldırımda tabancayla başına 
ateş ederek yaşamına son verdi. 
Olay, saat 05.00 sıralarında İzzet-
bey Mahallesi Gazi Caddesi’nde 
meydana geldi. Henüz belirlene-
meyen nedenle bunalıma giren 
Abdülgaffar D., kaldırımda başına 
tabancayı dayadı. Durumu fark 
eden çevredekiler Abdülgaffar 

D.’yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, 
Abdülgaffar D. tetiğe basıp taban-
cayı ateşledi. Kanlar içinde yere 
yığılan Abdülgaffar D., çağrılan 
sağlık görevlilerinin müdahalesine 
rağmen yaşamını yitirdi. Abdül-
gaffar D.’nin cansız bedeni otopsi 
için Çumra Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n DHA

Ereğli’de otomobil 
takla attı: 1 yaralı

Ereğli’de kontrolden çıkan 
otomobilin takla atması sonucu 
sürücü yaralandı. Kaza, Ereği il-
çesinin Hortu mevkiinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Karapınar istikametinden Ereğli 
yönüne seyir halinde olan T.Ü. 
idaresindeki 16 ACS 801 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu kontrolden çıkarak şarampole 
takla attı. Kazada, sürücü yaralan-
dı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk 
edilen ambulansla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

Geyik Dağları’nda deniz canlısı fosili buldu

Hadim’deki Geyik Dağları’nda 
yürüyüşe çıkan Hasan Hüseyin Kah-
rıman (44), döküntü halindeki kireç 
taşlarında fosil kabukları buldu. Fo-
sillerin izini süren Kahrıman, 2 bin 
700 rakımda fosil yatağına ulaştı. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Sacit Özer laboratuvar ve 
mikroskobik incelemelerinde, elde 
edilen bulguların 98 milyon yıllık 
‘Rudist’ adı verilen deniz canlısı fosili 
olduğunu saptadı.

Hadim’de 6 yaşından bu yana 
dağlarda gezen evli ve 1 çocuk baba-
sı Hasan Hüseyin Kahrıman, geçen 
yıl Haziran ayında, ilçeye bağlı Eğri 
Göl mevkisinde doğa yürüyüşüne 
çıktı. Kahrıman yürüyüş sırasında 
kireç taşlarında döküntü halinde 
fosil kabukları buldu. Hasan Hüse-
yin Kahrıman, fosillerden aldığı nu-
mune ve fotoğrafları, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit 
Özer’e gönderdi.

98 MİLYON YILLIK FOSİL YATAĞI 
KEŞFEDİLDİ

Prof. Dr. Sacit Özer, yaptığı la-
boratuvar ve mikroskobik incele-
melerde elde edilen bulguların, 98 
milyon yıllık ‘Rudist’ adı verilen de-
niz canlısı fosili olduğunu belirledi. 
Fosillerin iki kavkılı(kabuklu) canlıla-
ra ait olduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Sacit Özer, ‘’Geyik Dağı’nın doğu 
yamacında, yaklaşık 2 bin 700 met-
re yükseklikte yeni bir fosilli lokalite 
saptanmıştır. Fosiller kavkılarındaki 
kanallı yapısıyla ilginç görünümler 
sunan ‘Rudist’ adı verilen ve 98 mil-
yon sene evvel yaşamış olan iki kav-
kılı canlılara ait kalıntılardır. Hadim 
çevresinde ve Orta Toroslar’da ilk 
kez Geyik Dağı’nda bulunmuştur’’ 
dedi.

‘BULGULAR ÇOK ÖNEMLİ’
Bulunan fosillerin bilim dünyası 

açısından da önemli olduğunu vur-
gulayan Prof. Dr. Özer, şunları söy-
ledi: ‘’Orta Toroslar’daki, bilimsel 
açıdan bu bulgunun tanıtılması için 
girişimlerde bulunulmuştur. Bul-
guyla ilgili makale hazırlanmış ve 
dünyanın en saygın jeoloji dergile-
rinden birine gönderilmiştir. Ayrıca, 

28 Ocak- 1 Şubat 2019 tarihlerinde 
Ankara ODTÜ konferans salonların-
da yapılacak olan ‘72’nci Uluslararası 
Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda bildiri 

olarak sunulacaktır. Böylece Hadim 
ve dolayısıyla Geyik Dağı’nın adı bi-
limsel ortamda tanıtılmış olacaktır. 
Sosyal açıdan bu bulgu değerlen-

dirilebilir. Geyik Dağı’na yapılacak 
olan doğa yürüyüşleri kapsamına bu 
fosilli lokalite dahil edilerek geziye 
ilginç bir konum kazandırılabilir. Bu 
aşamada doğa dostu ve çalışmala-
rımda yardımlarını esirgemeyen Ha-
san Hüseyin Kahrıman’dan destek 
alınmalıdır. Bu vesileyle Hadim’in 
tanıtılmasına yönelik yeni girdiler 
sağlanmış olacaktır. Hadimli üst dü-
zey yöneticilere uygun bir mekanda 
bu fosillerin sergileneceği bir müze 
oluşturmaları önerilebilir.”

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE BULDU
Fosilleri doğa yürüyüşünde bu-

lan Hasan Hüseyin Kahrıman ise 
sık sık dağlara çıkıp uzun süre ora-
da kalarak yaşamını sürdürdüğünü 
belirtti. Fosilleri geçen Haziran ayın-
da yaptığı doğa yürüyüşü sırasında 
bulduğunu anlatan Kahrıman, şun-
ları dedi: ‘’Haziran ayında Eğri göl 
tarafına yaptığımız doğa yürüyü-
şünde, döküntü halindeki kireç taş-
larında bol miktarda fosil kavkıları 
gördüm. Fosillerin fotoğraflarını çek-
tim ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi Prof. Dr. Sacit Özer’e 

gönderdim. Sacit Bey, Hadim, Bolat 
ve Taşkent civarında jeolojik araştır-
malar yapmış ve bölgeyi tanıyan bir 
bilim insanıydı. Daha önceki yıllar-
da bu fosilleri gördüğünü ve kendi 
uzmanlık alanına ait Rudist fosilleri 
olduğunu belirtti. Ayrıca jeolojik yaş 
olarak bugüne kadarki inceleme-
lerinde Hadim dolaylarında böyle 
bir yaşı verecek fosil bulunmadığı-
nı belirtti. Ancak bunların döküntü 
olduğunu ve büyük olasılıkla Geyik 
Dağı’ndan geldiğini söyledi.’’

Prof. Dr. Sacit Özer’in yönlen-
dirmesiyle Eğri Göl’den başlayıp 
yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle Ge-
yik Dağı’nın doğu yamacında 2 bin 
700 metre yüksekliğe çıktığını an-
latan Kahrıman, ‘’2 bin 700 metre 
yüksekliğe ulaştığımda fosil yatağını 
buldum. Yine fotoğraflar çekip, fo-
sil ve kaya parçalarından örnekler 
alıp, Sacit Bey’e gönderdim. Sacit 
Bey, yaptığı laboratuvar ve mikros-
kop çalışmaları sonucunda Hadim 
bölgesi için yeni bir fosil yatağının 
keşfedildiğini söyledi” diye konuştu.
n DHA
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
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51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.
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0531 710 88 76
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*  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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Saadet Partisi Karatay Gençlik Kolları her yıl düzenlediği geleneksel kış eğitimlerini parti il binasında yaptı. Etkinliklerde 
hitap eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, “Öze dönüş Saadet Partisi’yle tamamlanacak” dedi

‘Saadet’le öze dönülecek’
Saadet Partisi Karatay Gençlik 

Kolları’nın her yıl düzenlemiş olduğu 
Geleneksel Kış Eğitimleri 22-23-24 
Ocak tarihlerinde parti il binasında 
gerçekleştirildi. Eğitimlerin bu seneki 
konukları; ‘Filistin ve Ortadoğu me-
selesi’ konusuyla Saadet Partisi GİK 
Üyesi ve Niğde Belediye Başkan Ada-
yı Nihat Altıparmak, ‘Siyasi zihniyet-
ler ve stratejileri’ konusuyla Saadet 
Partisi Konya İl Başkanı Av. Hasan 
Hüseyin Uyar ve ‘Geçmişten günü-
müze siyasi düzen’ konusuyla Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi 
Yalman oldu. 3 gün süren ve akşam-
ları gerçekleştirilen eğitimlere çok 
sayıda genç teşkilat mensubu katıldı.

Eğitimin birinci gününde ko-
nuşan Saadet Partisi GİK Üyesi ve 
Niğde Belediye Başkan Adayı Nihat 
Altıparmak, “Bugün gerek Filistin 
halkı gerekse Ortadoğu’da bulunan 
milletler zulüm çekiyorlar ve yalnız-
lar. Selahattin Eyyubi döneminde bu 
topraklarda Türkmenler yaşıyorlardı. 
Daha sonra Osmanlı Devleti de bura-
da bulunan milletlerin içine özellikle 
de Filistin’e Türkmenleri yerleştir-
mişti. Ancak bugün hem Müslüman 
hem de Türkmen kardeşlerimiz bu 
topraklarda zulüm görmelerine rağ-
men Türkiye hiçbir adım atmıyor. 
Türkiye herhangi bir adım atmadığı 
gibi diğer Müslüman devletler de 
adım atmıyor ve hatta bazıları İsrail’e 
destek veriyorlar” dedi.

FİLİSTİN MESELESİ ŞAHSİYETLİ 
DURUŞ GEREKTİRİR

“1919 yılında inen Türk bayra-
ğını bugün Türkiye’nin yeniden o 
topraklara dikmesi gerekiyor” diyen 
Altıparmak, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “1967 yılında Filistin ile Yahudi-
ler arasında bir savaş oldu. Bu savaş 
sırasında Mescid-i Aksa’ya Yahudi 
bayrağı dikiliyor. Bu olay bizim bü-
yükelçimizin kulağına gidiyor. Tabii 
bunu duyan o dönem ki kahraman 
Filistin büyükelçimiz Ahmet Tevfik 

İleri hemen Mescid-i Aksa’ya gidi-
yor ve işgal ordularının komutanına 
diyor ki ‘2 saat sonra tekrar gelece-
ğim ve bu bayrak burada olmayacak. 
Aksi takdirde ben ülkem adına bunu 
bir savaş gerekçesi sayarım’ İki saat 
sonra gelip baktığında gerçekten de 
o bayrak oradan kaldırılmıştır. Yani 
arkadaşlar sen Türkiye olarak net bir 
tavır ortaya koymaz hatta ticari ilişki-
lerini kat kat arttırırsan İsrail’e söyle-
diklerin anca lafta kalır, eyleme geç-
mez. Filistin meselesi şahsiyetli bir 
duruş gerektirir ve bu şahsiyetli du-

ruşu Refah-Yol hükümeti zamanında 
rahmetli Erbakan Hoca göstermiştir. 
Bunun sonucunda işgal güçleri Filis-
tin’de ki bir tek vatandaşın burnunu 
dahi on bir ay boyunca kanatama-
mıştır. Bugün Türkiye işgal güçlerine 
karşı somut bir adım atmadıkça ne 
Filistin meselesine çözüm bulunur 
ne de Ortadoğu meselesine.” diyerek 
konuşmasına devam etti.

ÖNCELİKLE HAKK – BATIL 
MÜCADELESİ ANLAŞILMALI

Eğitimin ikinci gününde konu-
şan Saadet Partisi Konya İl Başkanı 

Av. Hasan Hüseyin Uyar da şu ifa-
delere yer verdi: “Siyasi zihniyetleri 
anlamak için öncelikle Hakk – Batıl 
mücadelesinin ne demek olduğunu 
anlamalıyız. Bu mücadeleyi anlarken 
olayları en başından yani Hz. Âdem 
(a.s.)’den günümüze kadar değerlen-
dirmek lazım. Hakk; her şartta, her 
durumda değişmeyen mutlak doğru-
lar demektir. Batıl ise her şart ve her 
durumda yanlış olan şeylerdir. Hakk; 
iyiliği, doğruluğu, güzeli, faydalıyı ve 
adaleti yer yüzünde hâkim kılmaya 
çalışırken, batıl ise kötülüğü, yanlışı, 

çirkini, zararlıyı ve adaletsizliği hâkim 
kılmaya çalışmaktadır. İşte bu min-
valde bizler Müslümanlar olarak yer 
yüzünde fitne ve fesadın kalkması, 
yer yüzünün Hakk ve adaletle, iyiyle, 
güzelle, faydalıyla ve doğruyla imar 
ve ıslahı için çalışmak zorundayız. 
Bütün peygamberlerin de gönderiliş 
amacı budur. Bu amacı kendisine 
düstur edinen Millî Görüş hareketi 
ve onun tek siyasi temsilcisi olan Sa-
adet Partisi iyinin, güzelin, doğrunun, 
faydalının ve adaletin bütün insanlı-
ğa ulaştırılması için çalışmaktadır. 
Tarih boyunca meydana gelen olay-
ları anlamak için az önce belirttiğimiz 
kavramların dünya üzerindeki haki-
miyet alanına bakmak lazım. Dünya 
üzerinde ne zaman Hakk’kın ortaya 
koymuş olduğu kavramlar hâkim ol-
muşsa insanlık barış ve huzur içeri-
sinde yaşamış, ne zaman batılın orta-
ya koymuş olduğu kavramlar hâkim 
olmuşsa kaos, zulüm, adaletsizlik, acı 
ve gözyaşı bütün insanlığı kuşatmış-
tır. Hz. Âdem (a.s.)’den günümüze 
kadar devam eden bu mücadelede, 
Müslümanlar ve Millî Görüşçüler ola-
rak bizler iyinin, güzelin, doğrunun, 
adaletin, faydalının hâkim olması için 
çalışmak zorundayız. Şunu bilelim ki 
ayet-i kerimede cenab-ı Hakk şöyle 

buyurmuştur. ‘Hakk geldi, Batıl zail 
oldu.’” diyerek konuşmasını sürdür-
dü.

ÖZE DÖNÜŞ SAADET PARTİSİ İLE 
TAMAMLANACAK

Eğitimin üçüncü ve son gününde 
ise Saadet Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Lütfi Yalman şöyle konuştu: 
“Millî Görüş camiası olarak siyasi 
düzene baktığımızda, 1969’dan bu 
yana Millî Görüş düsturu gerek siya-
si parti çalışmalarıyla gerek de Mil-
ko çalışmalarıyla yürütülmektedir. 
Meselenin siyasi tarafını incelerken 
örnek vermek gerekirse, 74’de MSP 
– CHP koalisyonu olmuş ve bu ül-
kede ki birçok yapılamayan olaylar 
o tarihte yapılmıştır. Bu millet yavru 
vatan Kıbrıs için o tarihte kahraman-
ca mücadele vermiştir. Türkiye’de 
genel anlamda siyasi düzen bu ta-
rihten itibaren değişime uğramış ve 
Adil Düzen kavramı yerleşmeye baş-
lamıştır. Başka bir örnek olarak, 94 
seçimlerinde bizler Konya’da Büyük-
şehir ve üç merkez ilçeyi kazanmış-
tık. Haza İstanbul ve Ankara da öyle. 
Biz buraları kazanmak için çalışmalar 
sarf ettik ama hepsini kazanabilece-
ğimizi düşünmüyorduk. Bir de gör-
dük işler bu tarafa döndü. İnşallah bu 
seçimlerde de aynı manzarayla kar-
şılaşacağız. Tabi bu örneği verirken 
şunu belirtmek isterim ki Türkiye’de 
belediyelerde ki siyasi düzen bu dö-
nemde değişti ve Hakk yerini buldu. 
Milletimiz bu tarihte refaha erdi. Bu 
tarihlerde insanlar evlerine daha 
rahat gitmeye başladı. Millî Görüş 
Adil Düzen diye hakkın ve hukukun 
üstün tutulduğu düzen modeline bu 
tarihlerde icraata koydu. Bu tarihler 
bu milletin özüne dönüşünün başla-
dığı tarihlerdir. İnşallah bu öze dönüş 
Saadet Partisi ile tamamlanacaktır.” 
diyerek konuşmasına devam etti. 
Eğitimler soru cevap faslı ve hediye 
takdimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Hasan Hüseyin UYAR Nihat ALTIPARMAK Lütfi YALMAN
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Zerdeçaldan elde edilen “curcumin” molekülü ile kanser tedavisinde başarılı sonuçlar elde eden KTO 
Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Demiray ilaç ruhsatı almak için çalışma başlattı

Geliştirdiği ilaçla
kanseri önleyecek

KTO Karatay Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mutlu Demiray, kanser tedavisinde 
başarılı sonuçlar aldığı zerdeçalı, ilaç 
formülasyonu haline getirmek için 
çalışma başlattı. 

Demiray, Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi bünyesindeki Teknopark’ta 
Ar-Ge ve inovasyon alanında çalış-
ma yürütüyor. Zencefilgiller famil-
yasından sarı çiçekli, büyük yapraklı 
otsu bitki zerdeçalı, kanser tedavi-
sinde kullanan Demiray, kullandığı 
yöntem ve formülasyonuna patent 
aldı. Prof. Dr. Mutlu Demiray, yerli 
ve milli ilaç çalışmalarını sürdürdük-
lerini söyledi. 

Doğal geleneksel moleküllerin 
insanlığın hizmetine sunulmasına 
öncülük edebileceğini aktaran De-
miray, bu konuda büyük ilaç firma-
ları ile rekabet etmenin zorluğuna 
dikkati çekti. Demiray, gelenek-
sel ve doğal moleküllerin modern 
yöntemlerle etki mekanizmaları 
açıklanarak, insanlığın hizmetine 
sunulmasının önemli olduğunu dile 
getirerek, şunları belirtti: “Burada 
da zerdeçalın özünde bulunan ‘cur-
cumin’ adı verilen molekülün, kan-
ser tedavisinde işe yaradığı binlerce 
çalışma ile gösterildi. Yaklaşık 6 yıl-
dır biz de çalışıyoruz. Dünyadaki ilk 
yayınlardan birini yaptık. Bir hasta-
nın zerdeçal ile iyileşebileceğini gös-
terdik. Daha fazla hastamız da var, 
bunların da yayınlarını hazırlıyoruz. 
Bu alanda zerdeçalın, nano formü-
lasyonlarla tümöre spesifik etkile-
yeceği şekilde dizaynlara öncülük 
edebiliriz. Bunlar da büyük ilaç fir-
malarının ürettiği ilaçlar kadar etkili 
olacaktır. Etkinliklerinde kesinlikle 
bir azalma olacağına inanmıyorum. 
Onun için bu konuda öncülük edebi-
liriz. Ülkemizde bunları ileri seviye-
lere taşıyabilecek bilgi, görgü var.”

Kanserdeki proteinlerin önemi-
ne değinen Demiray, bunların bir 
türlü tedavi edilemediğinin hayvan 
deneylerinde de ortaya çıktığını an-
lattı.
‘NANO FORMÜLASYONLARIMIZ VAR’

Demiray, kanser tedavisinde 
zerdeçalın etkisine işaret ederek, 
şöyle devam etti: “Bunun ilacı zer-
deçal. Kansere ‘curcumin’ verirse-
niz, bunu ortadan kaldırıyorsunuz. 
Kanser hastalarında bu protein ol-
duğunu gösterdik. Bununla birlikte 
bu denli yöntemlerle başka mutas-
yon olduğunu gösterdik. Zerdeçal ile 
bir akıllı ilacı birlikte kullandığımızda 
o tümörü tedavi edebildik. Ama tek 
başına akıllı ilaç tedavi etmiyordu. 
Ne zaman zerdeçalla bir araya ge-
tirdik o zaman başarılı olabiliyorsu-

nuz. Zerdeçalın özündeki ‘curcumin’ 
maddesi kana geçmiyor, yağda çö-
zülüyor. Direkt bunu damara vere-
rek veya kana geçecek formülasyo-
nu yapabilirseniz, zerdeçal kanserde 

çok işe yarayacak. Bunu yaptık ve 
gösterdik. Ama bir basamak ötesine 
geçmek lazım. Sadece tümörde bi-
riktirecek yöntemlerimiz var. Nano 
formülasyonlarımız var. Şimdi yeni 

bir ekip topladık. Milli ilaç politikası-
nın bir parçası olarak yetişmiş olan 
teknologlarımızla birlikte zerdeçalı 
direkt tümöre gönderecek metodu 
patentleyeceğiz. Zaten mevcut pa-
tentli bir formülümüz var. İkinci bir 
formülasyonla insanlığın hizmetine 
sunmayı amaçlıyoruz. Bu alanda çok 
başarılı olabiliriz.”

‘RUHSATA BAŞVURACAK
 KONUMA GELDİK’

Zerdeçal ile tedavi yöntemini 
uyguladığı bir hastanın sağlığına 
kavuştuğunu ifade eden Demiray, 
şunları kaydetti: “Yaklaşık 5 yıl 
oldu. Hastamız, tükürük bezi kan-
seriydi, tüm akciğere yayılmıştı. 
Bunda bu tedavi metodunu kul-
landık. Hastamız sağlığına kavuş-
tu. Çok iyi oldu, iyilik hali devam 
ediyor. En önemli tarafı bu. Ulus-
lararası yayına da verdik. Bilimsel 
makalesini de yayınladık. Bu ça-
lışmalarla son aşamaya kadar ge-
tirdik. Bugün ruhsata başvuracak 
konuma geldik. Önümüzdeki 1 yıl 
içerisinde bunun ruhsatlandırma 
işlemlerinin başlamasını istiyoruz, 
hedefliyoruz. Binlerce hastaya uy-
guladık, bir sürü sonuç elde ettik. 
Bunları yayınlamaya başlıyoruz, 
uluslararası dergilerde yazıyoruz, 
kongrelerde sunduk.”
n AA

Kan ve kök hücre bekleyen hastalar için kan verdiler

Konya’da, ilik ve kök hücre nak-
li bekleyen hastalara destek olmak 
amacıyla kan ve kök hücre bağışı 
kampanyası gerçekleştirdi. Özel 
Medova Hastanesi bahçesinde, has-
tane personeli ve vatandaşlar tara-
fından ilik ve kök hücre nakli bekle-
yen hastalar için Kızılay’a kan bağışı 
kampanyası düzenlendi. Kampanya 
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 
Kan ve kök hücre bağışında bulu-
narak kampanyaya destek olmak 
isteyen vatandaşlar ilk önce ken-
dilerine verilen formları doldurdu. 
Vatandaşlar tek tek muayeneden 
geçirilerek herkesin kan değerleri 
ölçüldü. Ardından herhangi bir sağ-
lık sorunu bulunmayan ve bağış için 

bir engeli olmayan vatandaşlar kan 
ve kök hücre bağışında bulundu. 

Kan ve kök hücre bağışının, ilik 
ve kök hücre nakli bekleyen bin-
lerce insanın hayatını kurtarmanın 
yanı sıra bağış yapan kişinin sağlı-
ğını da olumlu yönde etkilediğini 
belirten Özel Medova Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet 
Çelik, kan bağışının hem toplumsal 
hem de kişisel açıdan çok önemli 
olduğunu söyledi. Kan bağışı son-
rasında vücudun yeni kan üret-
tiğini ve bunun vücut için yararlı 
olduğunun altını çizen Dr. Çelik, 
“Her yıl binlerce insan bir kaza ya 
da hastalık sonucunda kan bulama-
dığı için hayatını kaybetmektedir. 

Buna karşılık yapılan araştırma-
larda kan bağışının çok az olduğu 
görülmektedir. Sağlığı yerinde olan, 
kan verebilme kriterlerini taşıyan 
herkesin kan bağışında bulunmala-
rı konusunda daha duyarlı davran-
maları gerekmektedir. Kök hücre 
ise özellikle lösemili hastalar için 
büyük bir önem arz etmektedir. 
Öykü Arin gibi birçok çocuğumuza 
umut olabilmek adına bu projeyi 
başlattık. Dolayısıyla Medova Has-
tanesi olarak çok anlamlı bir çalış-
mayla hastalıklara umut olmayı he-
defliyoruz. Bize bu noktada destek 
veren Kızılay’a, personelimize ve 
vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. 
Buradan herkese şunu hatırlatmak 

istiyorum, kan ve kök hücre bağışı 
hayat kurtarıyor. Bağış kampanyası 
ile kan ve kök hücre bekleyen has-
talarımızın umutlarına ışık olabilir-
sek ne mutlu. Bu anlamda herkesi 
3 tüp kan vererek ilik ve kök hücre 
bekleyen yüzlerce hasta için bağışta 
bulunmaya davet ediyoruz” dedi. 

‘BİZİM DE BELKİ İLERİDE 
İHTİYACIMIZ OLACAK’

Kan ve kök hücre bağışında 
bulunmak için sırada bekleyen 32 
yaşındaki Fatmanur Erduran, bir yıl 
öncesine kadar kök hücre hakkında 
hiçbir bilgisi olmadığını fakat kızının 
1 yıl önce lösemi hastalığına yaka-
landığını belirtti. Bir yıldır geçirdiği 
zaman zarfında Türkiye’de donör 

sayısının çok az olduğunu gördü-
ğünü ifade eden Erduran, “Genel-
de donörler yurtdışında bulunuyor. 
Şuan bizim donöre ihtiyacımız yok. 
Çünkü kızım tedaviye çok şükür 
yanıt verdi. Ama diğer çocukların 
ihtiyacı var, bizim de belki ileride ih-
tiyacımız olacak. Hepimizin olabilir” 
şeklinde konuştu. 
‘BAŞIMIZA GELMEDEN BİR ŞEYLERİN 

FARKINA PEK VARAMIYORUZ’
Erken doğum nedeniyle kendi 

kızının da hastanede küvözde kal-
dığını kaydeden 29 yaşındaki Sami 
Kayalar ise kendi kızına da sürekli 
olarak kan takviyesinin yapıldığını 
ve şu ana kadar toplam 6-7 ünite-
ye kadar ilave kan verildiğini dile 

getirdi. Bu durumun kendileri için 
çok önemli olduğunu vurgulayan 
Kayalar, “Başımıza gelmeden bir 
şeylerin farkına pek varamıyoruz 
ama biz bunu biraz daha önlemli bir 
şekilde devam ettirirsek, daha ön-
cesinden önlemlerimizi alır, bağışçı 
olursak, düzenli bağışçı olursak tabii 
ki bugün benim kızıma, yarın benim 
kanım bir başkasının kızına, yavru-
suna faydalı olabilir diye düşünüyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Kan ve kök hücre bağışı kam-
panyasında yaklaşık dört saatlik 
süre içerisinde 100 ünite kök hüc-
re, 80 ünite kan bağışı olmak üzere 
toplamda 180 ünite bağış yapıldı.
n İHA

10. Osmanlı Sul-
tanı, 89. İslam Halife-
si, Batı’da Muhteşem 
Süleyman, Doğu’da 
ise adaletli yöneti-
mine atfen Kanuni 
olarak bilinen Kanuni 
Sultan Süleyman’ın 
hayatı… Kanuni Sul-
tan Süleyman, 27 
Nisan 1495 Pazartesi 
günü, Trabzon’da doğ-
du. Babası Yavuz Sultan Selim, an-
nesi Hafsa Hatun’dur. Hafsa Hatun 
Türk ya da Çerkezdir. Kanuni Sultan 
Süleyman, yuvarlak yüzlü, ela gözlü, 
geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek sa-
kallıydı.  “Süleyman” ismi kendisine 
Kur’an-ı Kerim’den tefe’ül olunarak 
verildi. Adını Neml Suresi’nin 30. 
ayet-i kerimesindeki Hz. Süleyman’ın 
(a.s.) isminden aldı. Sanki bu isim, 
daha o anda, Şehzade Süleyman’a 
lutfedilecek olan dünya ve ukba sal-
tanatlarını birleştiren bir ihtişamın 
müjdesini de beraberinde taşıyordu. 
Çocukluk yılları babasının sancak 
beyi olarak görev yaptığı Trabzon’da 
geçti. İlk eğitimini Trabzon sarayında 
kendisine tahsis edilen hocalardan 
aldı. Adı bilinen ilk hocası Hayreddin 
Efendi’dir. Evliya Çelebi’ye göre Trab-
zon’da iken süt kardeşi Kadı Ömer 
Efendi’nin oğlu Yahya ile (Beşiktaşlı 
Yahya Efendi) birlikte bir Rum’dan 
kuyumculuk öğrendi. On yaşına gel-
diğinde sancağa çıkması gerekirken 
muhtemelen II. Bayezid’in, oğulları 
tarafından sürekli şekilde baskı al-
tında tutulması sebebiyle tayini ge-
cikti. Şehzade Selim’in isteği üzerine 
birkaç defa fikir değiştiren Sultan II. 
Bayezit Süleyman’a Kefe sancağını 
verdi. Şehzade Süleyman anne-
si, hocası ve lalası yanında olduğu 
halde gemiyle Trabzon’dan Kefe’ye 
gitti. Burada kaldığı süre zarfında 
babasının taht için mücadelelerine 
şahit oldu; onun tahtı elde edebilmek 
için giriştiği askerî hazırlıklara destek 
verdi. Babasının 1512’de tahta çıkışı 
kendisine gelecekteki iktidarın yolu-
nu da açmış bulunuyordu. Nitekim 
Yavuz Sultan Selim’in cülûsundan 
az sonra İstanbul’a çağrıldı. Bir süre 
babasının amcalarıyla olan mücade-
lesini muhafazasıyla görevlendirildiği 
başşehirden takip etti ve onların ber-
taraf edilmesinin ardından yegâne 
taht vârisi sıfatıyla sancak beyi olarak 
Nisan 1513’te Manisa’ya gönderildi. 
Tahta çıkacağı 1520’ye kadar yakla-
şık yedi yıl Manisa’da kalan Şehzade 
Süleyman, bu süre zarfında babası-
nın seferleri dolayısıyla tahta vekalet 
ve muhafaza göreviyle Edirne’de 
bulundu.

Kanuni Sultan Süleyman devri, 
Türk hakimiyetinin doruk noktasına 
ulaştığı bir devir olmuştur. Babası 
Yavuz Sultan Selim, onu küçük yaş-
lardan itibaren çok titiz bir şekilde 
yetiştirmeye başladı. Benzeri görül-
memiş bir terbiye ve tahsil gördü. İlk 
eğitimini annesinden ve ninesi Gül-
bahar Hatun’dan (Yavuz Sultan Se-

lim’in annesi) aldı. Yedi 
yaşına gelince tahsil 
için İstanbul’a, dedesi 
Sultan İkinci Bayezid’in 
yanına gönderildi; Şeh-
zade Süleyman, burada 
Kara Kız oğlu Hayred-
din Hızır Efendi’den ta-
rih, fen, edebiyat ve din 
dersleri alırken, savaş 
teknikleri konusunda da 
öğrenim görüyordu. On 

beş yaşına kadar babası Yavuz Sul-
tan Selim’in yanında kalan Şehzade 
Süleyman, kanunlar gereği sancak 
istemesi üzerine, önce Şarki Karahi-
sar’a oradan da Bolu, kısa bir süre 
sonra da Kefe sancak beyliğine tayin 
edildi (1509).

Yavuz Sultan Selim’in, 1512 de 
tahta geçmesi üzerine İstanbul’a ça-
ğırılan Şehzade Süleyman, babasının 
kardeşleriyle mücadeleleri sırasında 
İstanbul’da kalarak babasına vekalet 
etti. Bu sırada Saruhan sancakbey-
liğinde de bulundu. Babası Yavuz 
Sultan Selim’in ölümü üzerine, 30 
Eylül 1520’de, yirmi beş yaşındayken 
Osmanlı tahtına geçti. Kendisinden 
başka erkek kardeşi olmadığı için 
tahta geçişi kolay ve çatışmasız oldu. 
Çok ciddi ve kendinden emin bir pa-
dişah olan Kanuni Sultan Süleyman, 
azim ve irade sahibiydi. Yapacağı 
işlerde hiç acele etmez, gayet geniş 
düşünür ve verdiği emirden asla 
geri dönmezdi. İş başına getireceği 
adamlara, kabiliyet derecelerine göre 
görev verirdi. Sigetvar kuşatmasını 
idare ederken, 7 Eylül 1566 yılında 
yetmiş bir yaşında vefat etti.

Kendisine “Kanuni” denmesi, 
yeni kanunlar icad etmesinden değil, 
mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı 
bir şekilde tatbik etmesinden dolayı-
dır. Kanuni Sultan Süleyman, adaleti 
seven bir padişahtı. Mısır’dan gelen 
vergiyi haddinden fazla bulup, yaptır-
dığı araştırma sonunda halkın zulme 
uğradığını düşünmesi ve Mısır Valisi-
ni değiştirmesi bunun açık kanıtıdır.

Kanuni Sultan Süleyman, tahta 
çıktığı sırada Osmanlı Devleti dün-
yanın en zengin ve en güçlü devleti 
konumundaydı. Babasının ölümü ve 
kendisinin padişah olması, “Arslan 
öldü, yerine kuzu geçti” diye düşü-
nen Avrupalıları sevindiriyordu. An-
cak Avrupalılar, çok geçmeden hayal 
kırıklığına uğradılar.

Kanuni, babasından dünyanın en 
zengin ve en güçlü ordusuna sahip 
bir devleti miras olarak devralmıştı. 
Kısa zamanda, giriştiği fütuhatın bü-
yüklüğü kadar idaresindeki dirayet 
ve fazilet ile de öyle temayüz etti ki, 
hasmı olan Avrupalılar bile kendisi-
ni “Muhteşem Süleyman” lakabı ile 
anmaya mecbur kaldılar. Tahta ge-
çişinin ikinci ayı daha dolmadan ba-
bası zamanında Şam beylerbeyiliğine 
getirilen eski Memlük emiri Canbirdi 
Gazali’nin isyanıyla karşılaştı. Safe-
viler’in devreye girme ihtimali onda 
büyük endişeye yol açtıysa da isyan 
kısa sürede bastırıldı.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 21
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 1

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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NEÜ’lü öğrenciler yarışmadan ödülle döndü
Antalya Gastronomi ve Eği-

timciler Birliği Derneği tarafın-
dan Antalya ANFAŞ fuarında dü-
zenlenen “Gelenekten Geleceğe 
Yemek Yarışmaları” organizas-
yonundan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakül-
tesi Gastronomi ve Mutfak Sa-
natları Bölümü öğrencilerimiz-
den İsa Cömert, Batuhan Atağ, 
Mehmet Koru ve Hamza Tolga 
Bostancı madalya ile döndü.

NEÜ Gastronomi ve Mut-
fak Sanatları Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ferhan Nizamlıoğlu, 
yarışmada öğrencilerinin “Ka-
palı Kutu” kategorisinden ödül 
aldıklarını ve bu başarılarının 
kendilerini onurlandırdığını be-
lirterek; “Kapalı Kutu” kategori-
sinde yarışmacı, kutudan çıkan 
malzemelerle, zihninde o anda 

tasarlayıp, yemek yapıyor. Bizim 
öğrencilerimize kutudan; bon-
file, şeker, bıldırcın yumurtası, 
süt, incir malzemeleri çıkmış, o 
malzemelerle o anda düşünüp 
ortaya bir yemek çıkardılar. Yap-
tıkları yemek ve yemek sunumu-
nu jüri değerlendirdi, öğrencile-
rimiz ödül almaya hak kazandı. 
Öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik 
ediyorum” dedi.

Yarışmada, komite tarafın-
dan belirlenen temaya göre ya-
ratıcılıklarını ön plana çıkararak 
bir menü hazırlayıp jürinin de-
ğerlendirmesine sunmalarının 
ardından öğrencilerimiz Mehmet 
Koru ile Hamza Tolga Bostancı 2 
gümüş madalya, İsa Cömert ve 
Batuhan Atağ 2 bronz madalya 
kazandı. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı, Beyşehir’de yerel se-
çim çalışmaları kapsamında esnaf 
ziyaretinde bulundu. Milletvekili 
Samancı, AK Parti’nin Beyşehir Be-
lediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar 
ve partililerle birlikte ilçe merkezin-
de esnafı ziyaret ederek, 31 Mart’ta 
yapılacak yerel seçimler için destek 
istedi.

Esnafa hayırlı iş ve bol kazanç 
dileğinde bulunan Samancı, birlik 
ve beraberliğe yönelik mesajlar ve-

rirken, yerel seçimlerin önemine 
dikkati çekti. Samancı, Beyşehir’de 
her zaman iç içe oldukları hemşehri-
leriyle buluşup gönül köprüleri kur-
maya devam ettiklerini belirtti. Bey-
şehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir 
Yaşar da yerel seçim çalışmaları 
kapsamında sahaya indikten sonra, 
hemşehrileriyle buluşmaya devam 
ettiklerini dile getirerek, “Önce mil-
let, önce memleket” diyerek çıktık-
ları yolda, gerçekleştirdikleri ziya-
retlerde hemşehrilerinin kendilerine 

gösterdiği yoğun ilgi ve teveccühe 
teşekkür etti.

Yaşar, cumhuriyet tarihi bo-
yunca Türkiye ne zaman yükseli-
şe geçse, büyük hedeflere doğru 
yürümeye başlasa, önüne hep tu-
zaklar kurulmaya çalışıldığını ifade 
ederek, şunları kaydetti: “Ülkemi-
zin kazanımlarının kaybedilmesini 
isteyenlere izin vermemeliyiz. Bunu 
sağlamanın yolu da bir ve beraberlik 
içerisinde olmaktan geçiyor. O yüz-
den, bu seçimler gerçekten önemli. 

İnşallah 31 Mart’ta da var olan birlik 
ve beraberliğe, dayanışmaya sahip 
çıkmaya ve AK Parti’nin hizmet bay-
rağını dalgalandırmaya, 2023 he-
deflerimiz doğrultusunda koşmaya 
devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik 
içerisinde geçen bir aday adaylığı 
süreci yaşadık. Şimdi önümüzde bir 
yerel seçim var. Buradan Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
destek olmak için gece gündüz çalış-
maya, inşallah hep beraber devam 
edeceğiz.” n İHA

STK başkanlarından
hayırlı olsun ziyareti

Seydişehir Sivil Toplum Örgüt-
leri Başkanları, Cumhur İttifakının 
Belediye Başkanı Adayı Mehmet 
Tutal’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular. Başkan Tutal’ın ma-
kamında gerçekleştirilen ziyarete 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Cemal Küçük, Şoförler Odası Baş-
kanı Hasan Ünvar, S.S Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı Ayhan Gün-
düz, Avcılık ve Atıcılık Derneği 
Başkanı Soner Güler, Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi ve Kefalet Koope-
ratifi Başkanı Durmuş Onar, Suğla 
Su Ürünleri Başkanı Mustafa Aş-
kayanar ve Seydişehir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Ali Saylam katıl-
dı. Amaçlarının Seydişehir’e birlik, 
beraberlik ve kardeşlik içerisinde 
hizmet etmek olduğunu kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
“Hepimizin isteği memleketimize 
hizmet etmek.  İyi niyetli çalışanla-
rın Allah yardımcısı olur. Sizlerde 
bu süreçte iyi niyetinizi bozmadan 
her zaman bizlerin yanında ol-

dunuz ve çalışmalarımıza destek 
verdiniz. Katkılarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 
beka kelimesi sık sık kullanılıyor. 
Bu noktada Seydişehir’in bekası 
ve vatandaşlarımızın hukukuna 
sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu 
süreçte bizleri yalnız bırakmayan, 
desteklerini esirgemeyen STK 
üyelerimize ve tüm hemşehrileri-
me sonsuz teşekkürlerimi iletiyo-
rum. Seydişehir’imiz için şu ana 
kadar hep birlikte  hizmet ettik. 
Bundan sonra daha da güçlenerek 
yeni hizmetler için emin adımlarla 
Allah’ın izniyle yeniden geliyoruz” 
şeklinde konuştu. Seçim çalış-
malarının yanı sıra, belediye hiz-
metlerinin de aksamadan devam 
edeceğini kaydeden Başkan Tutal; 
’özellikle termal çalışmalarında 
önemli gelişmeler oluyor. Bir ak-
silik olmazsa yakın zamanda yine 
büyük bir termal tesisin temelini 
atacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

2014 yılında yapılan Mahalli 
İdareler Seçimi ile göreve gelen 
ve 5 yıl boyunca Çumra Belediye 
Başkanı olarak Çumra halkına hiz-
met veren Dr. Mehmet Oğuz’un 
görev süresi 31 Mart’ta tamam-
lanıyor. Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz, her fırsatta 
Çumra esnafını, Çumra halkını 
ziyaret ederek, onlardan helallik 
istiyor. Başkan Oğuz ilk ziyare-
tine sanayi esnafından başladı. 
Ziyaretler sırasında Oğuz, “5 yıl 
boyunca ilçemize hizmet etmek 

için çalıştık gayret gösterdik Eski 
Çumra’yı hepimiz çok iyi biliyo-
ruz artık Çumra kabuğuna sığmı-
yor inşallah daha ileriye gidecek” 
dedi. Başkan Oğuz ziyaretlerde 
son olarak “Bizler bayrağı dev-
rediyoruz inşallah. Çumra’nın ve 
Adayımız Halit Oflaz kardeşimizin 
kazanması için yine gece gündüz 
çalışacağız. Halit Oflaz kardeşi-
mizde çıtayı çok daha ileriye taşı-
mak için elinden geleni yapacak” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında yerel seçimlerde iki parti 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği 
yapacak. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP’nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti’nin adayları desteklenecek

CHP ve İYİ Parti 
ittifakta buluştu

CHP ve İYİ Parti 31 Mart seçim-
lerinde 22 büyükşehir ve 27 ilde iş 
birliği yapacak. 12 büyükşehir ve 
16 ilde CHP’nin, 10 büyükşehir ve 
11 ilde İYİ Parti’nin adayları destek-
lenecek. CHP ve İYİ Parti heyetleri 
arasında, yerel seçime yönelik iş bir-
liği çerçevesinde yapılan çalışmalar 
tamamlandı.

Buna göre, her iki parti 30 
büyükşehirin 22’sinde ve 51 ilin 
27’sinde uzlaşma sağladı. İş birli-
ği kapsamındaki 22 büyükşehirin 
12’sinde CHP, 10’nun da ise İYİ 
Parti aday çıkaracak. İş birliği çer-
çevesinde Adana, Ankara, Antalya, 
Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, 
Muğla ve Tekirdağ, büyükşehir be-
lediyelerinde CHP, Balıkesir, Ko-
caeli, Gaziantep, Denizli, Kayseri, 
Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve 
Trabzon büyükşehir belediyelerinde 
ise İYİ Parti başkan adayı göstere-
cek. Geriye kalan 8 büyükşehir ve 
24 ilde her parti kendi adayını çıka-
racak.
CHP, 27 İLİN 16’SINDA, İYİ PARTİ İSE 

11’İNDE ADAY GÖSTERECEK
CHP, uzlaşılan illerden Artvin, 

Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanak-
kale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kas-
tamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, 
Tunceli, Yalova ve Zonguldak’ta, İYİ 
Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, 
Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırık-
kale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve 
Yozgat’ta aday gösterecek.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK İLÇELER
İki parti Ankara’da 25 ilçenin 

8’in de iş birliğine gitti. Ayaş, El-
madağ, Polatlı ve Yenimahalle’de 

CHP, Gölbaşı, Kahramankazan, Kı-
zılcahamam ve Nallıhan’da İYİ Par-
ti aday çıkaracak. Ankara’nın diğer 
17 ilçesinde ise her parti kendi ada-
yı ile seçime girecek. CHP-İYİ Parti 
İstanbul’un 39 ilçesinin 29’un da 
ortak hareket edecek. CHP, Adalar, 
Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Ba-
şakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, 
Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, 
Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, 
Fatih, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kü-
çükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, 

Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Üsküdar 
ve Zeytinburnu’nda, İYİ Parti ise 
Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve 
Kağıthane aday çıkaracak. İstan-
bul’un diğer 10 ilçesinde ise her 
parti kendi adayını gösterecek. CHP 
ve İYİ Parti İzmir’de ise 30 ilçenin 
25’inde iş birliği yapacak. Bu ilçe-
lerden 23’ünde CHP, 2’sinde İYİ 
Parti aday çıkaracak. Diğer 5 ilçede 
ise herkes kendi adayını belirleye-
cek. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bay-
raklı, Bergama, Beydağ, Bornova, 

Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, 
Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağ-
lar, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, 
Menderes, Menemen, Narlıdere, 
Ödemiş, Seferihisar’da CHP’nin, 
Kiraz ve Tire’de İYİ Parti’nin adayı 
olacak. Karşıyaka, Konak, Selçuk, 
Torbalı ve Urla’da her iki parti ayrı 
ayrı aday gösterecek.  Bu arada, 
Muğla’nın Bodrum dahil bütün 
ilçelerinde her iki partide kendi 
adaylarını çıkaracak.
n AA

Gülay Samancı Beyşehir halkından oy istedi

Başkan Oğuz Çumra,
halkından helallik istedi
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Okuma yazma bilmeyen kadın, Kur’an öğrendi
Karapınar ilçesinde okuma yaz-

ma bilmeyen 54 yaşındaki Safiye 
Uysal, gittiği kursta Kur'an-ı Kerim 
okumayı 4 ayda başardı. Karapınar 
Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi’nde 
(ASEM) açılan kursa katılan Uysal, 
4 ayda Kur'an okumayı öğrenerek 
azmi ile örnek oldu. Uysal, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, çeşitli 
sebeplerle okula gidemediğini ve 
okuma yazma bilmediğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana Kur'an 
okumayı öğrenmenin hayalini kur-
duğu belirten Uysal, 54 yaşında 
olsa da bunu başarmanın mutlu-
luğunu yaşadığını anlattı. En kısa 
zamanda okuma yazmayı da öğ-
reneceğini ifade eden Uysal, "Çoğu 
insan 'yaşlandım, bu yaştan sonra 
zor' diyerek Kur'an-ı Kerim öğren-
miyor. Bence çok yanlış düşünce. 
Herkes bu mutluluğu yaşamalı." 

dedi. 
Herkesi Kur’an öğrenmeye 

davet eden Uysal, şunları kaydet-
ti: "İyi bu kursa gelmişim. Allah 

kurs hocamdan razı olsun. Daha 
ne isteyeyim. Okuma yazmam yok 
ama bunu başardım. Öğrenemem 
demesinler. Yaşlı genç herkes gel-

meli. Gerçekten çok kolay. Kur’an-ı 
Kerim öğrendikten sonra hayatım-
da çok şey değişti. Kurstan sonra 
evde iki saat daha çalışıyorum. 
Hocam ödevler veriyor. Kursu dü-
zenleyenlere teşekkür ediyorum. 
Şimdi en büyük isteğim hatim yap-
mak." 

Kurs hocası Döne Yakar da 
"Bütün hanımlara Kur’an-ı Kerim 
öğrenmelerini tavsiye ediyorum. 
'Okuma yazmam yok, öğrenemem' 
diyen bayanlara tavsiyem şu; gelip 
Kur'an'ı burada öğrenebilirler. Ye-
ter ki gayret etsinler. Sınıfımızda 
okuması yazması olmayan öğren-
cilerimiz de var. Bunlardan biri de 
Safiye Uysal ablamız. Gayretiyle, 
çabasıyla herkese örnek oldu. Ken-
disini tebrik ediyorum." diye konuş-
tu
n AA

Öğrenciler İspanya'ya 
çıkarma yaptı 

Ladik, ilçe olmak 
için yürüyecek!

2018-2020 döneminde kabul 
edilen ve 2 yıl boyunca sürecek 
olan "PUPILS TEACH PUPILS" 
Erasmus KA 229 projesinin ilk 
hareketliliği 12-16 Aralık tarihleri 
arasında 3 öğretmen 6 öğrenci ile 
birlikte İspanya'nın Pamplona şeh-
rinde gerçekleştirildi. Konya Sel-
çuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 
ve Sanat Merkezi İngilizce öğret-
men Sibel Çeşmeci koordinatör-
lüğünde yürütülen projeye kurum 
müdür yardımcısı Mustafa Civelek 
ve öğretmen Gamze Babaoğlu ne-
zaretinde lise proje grubundan 6 
öğrenci katıldı.  İspanya'nın kuzey 
bölümünde olan Pamplona şeh-
rinde buluşan Hollanda, Almanya, 
Polonya, Romanya ve Türkiye'den 
gelen toplam 31 öğrenci ve 14 öğ-
retmen I.E.S Padre Moret Irubide 
okulunda projeye dahil olan 30 öğ-
renci ile ilk görüşme ve toplantıla-
rını gerçekleştirdiler.

Bölgenin önemli tarihi ve kül-
türel mekanlarına ve üniversi-
tesine de gitme fırsatı yakalayan 
öğrenci ve öğretmenler proje aşa-
maları hakkında görüşerek ça-

lışmalara başladılar. Almanya'da 
yapılacak olan bir sonraki hareket-
liliğin planlamasını da yapan ekip 
akran eğitiminin öğrenme üzerin-
de etkisini araştıracak ve önceden 
belirlenmiş konularla ilgili ders 
planları hazırlayarak genç yaş gru-
bunda öğrenmenin en etkili meto-
dunu belirleyecekler.

Kendilerini misafir eden okul 
öğrencilerinin evinde konaklayan 
öğrenciler birbirlerini daha yakın-
dan tanıyarak ortak değerler ışığı 
altında Avrupa vatandaşı olma 
yolunda ilk adımı atmış oldular. 
İlk defa yurt dışına çıkan çoğu öğ-
renci için harika bir deneyim olan 
projeden her bir okuldan toplam 
30 öğrenci hareketliliğe bizzat ka-
tılarak faydalanacaklar. Gördükleri 
ve öğrendiklerini ailesi ve arkadaş 
çevresine aktaracak olan öğrenci-
ler projede yer almanın kendileri 
için inanılmaz bir kazanım oldu-
ğunu belirterek, bu tarz projelerin 
desteklenmesi gerektiğini vurgu-
ladılar.
n NAZİFE ARSLAN 

Ladik’te oluşturulan Gençlik 
Hareketi Ladik'in ilçe olması için 
yürüyüş düzenlemeye hazırlanı-
yor. Ladik Gençlik Hareketi adına 
açıklamada bulunan Yusuf Yiğit, 
Ladik adına geç kalınmış bir çalış-
ma yürüttüklerini kaydetti.  "Ladik 
Konya İlimizin en kalabalık kır-
sal yerleşim alanı olmakla birlik-
te mevcut ilçelerin dokuzundan 
nüfus olarak fazladır" diyen Yiğit, 
sözlerine şöyle devam etti, "Yaptı-
ğımız çalışma ile herhangi bir siya-
si parti bölge veya mahalleye karşı 
hareket edildiği intibası yapılmaya 
çalışılıyor. Ancak Ladik yüzde 90 
ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve AK Parti'nin en güçlü 
destekçilerindendir. Bizim ama-

cımız hiçbir şeyi kırmadan dök-
meden haklı davamızda sesimizi 
duyurabilmektir. Yaptığımız çalış-
mada Ladik Muhtar adaylarımız ve 
Ladik STK'larımız ile görüşmele-
rimizde, Ladik adına faydalı her 
türlü çalışmanın destekçisi olduk-
larını ve çalışmayı desteklediklerini 
ilettiler. Bu nedenle 27 Ocak 2019 
Pazar günü öğle namazını Paşa 
Cami’nde kıldıktan sonra Anayola 
kadar yürüyüş gerçekleştireceğiz. 
Ardından ilçelik ile ilgili haklı ge-
rekçelerimizin yer aldığı bildirimizi 
okuyacağız bu kutlu yürüyüşü-
müzde tüm Ladik halkımızın ya-
nımızda olacağından hiç şüphemiz 
yoktur."
n EMİNE ÖZDEMİR

Konya’da gençlere hitap eden Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye'nin dünyanın vicdanı-
nı tek başına temsil ettiğini, bunun iyilik adına geleceğe güvenle bakmamıza yol açtığını söyledi

‘Dünya vicdanının tek
temsilcisi Türkiye’

Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(KYK) Genel Müdürlüğü tarafından 
4. düzenlenen ve Konya’da ‘Hu-
kuk Kampı’ ismiyle çeşitli etkin-
liklerle devam eden Tematik Kış 
Kampı'nın kapanış programı ger-
çekleştirildi. 21-25 Ocak tarihleri 
arasında Erzurum, Trabzon, Rize, 
Yalova, Kocaeli, Osmaniye, Kırık-
kale ve Konya olmak üzere 7 ilden 
KYK yurtlarında kalan toplam 150 
üniversite öğrencisiyle düzenlenen 
Tematik Kış Kampı'nın kapanış 
programında Yargıtay Başkanı İs-
mail Rüştü Cirit, Hukuk Fakültele-
rinde okuyan gençlerle tecrübeleri-
ni paylaştı. 

Hukuk, adalet ve vicdan konu-
lu bir konferans veren Cirit, "İnsan 
ve diğer yaratılanlar arasında ya-
ratılıştan gelen temel fark akıldan 
ziyade adalet duygusudur. Ada-
letin toplumla devlet arasındaki 
manevi bağdır. Büyük medeniyet-
ler adaletle yükselmişler ve ada-
let güneşinin sönmesiyle yok olup 
gitmişlerdir. Tarih boyunca bizler 
16 tane imparatorluk düzeyinde 
devlet, 300’e yakın da küçük dev-
let kurduk. Bu millet, devlet kurma 
yeteneği olan bir millet. Çok kolay 
bir şekilde teşkilatlanıp devlet ku-
rabiliyor. Bunlar adalet ideali üze-
rine yükselmişlerdir. Çünkü adalet 
ideali üzerine yükselmeseler kısa 
ömürlü devletler olurdu. Tarih bo-
yunca bu başarıyı gösterebilmişler-
dir. Fatih Sultan Mehmet, 'Aklı öl-
dürürsen ahlak ölür. Akıl ve ahlak 
öldüğünde millet bölünür. Kadıyı 
satın aldığın gün adalet ölür. Ada-
leti öldürdüğün gün de devlet ölür' 
demek suretiyle devletin bekasıyla 
adalet arasındaki doğrudan bağı 
vurgulamıştır. Adalet insanoğlu-
nun en eski özlemlerinden birisidir. 
Bu nedenle aynı zamanda felsefe-
nin de en eski konularından birisini 
oluşturmaktadır. Peki nedir adalet? 
Zulmün zıttı olan adalet, herkese 
hakkını vermektir. Çoğu zaman 
hak kelimesiyle eş anlamlı olarak 
kullanılmıştır. Bize göre adalet, 

kavramını doğrudan yüce yaratı-
cıdan alır. İnsanı insan yapan tüm 
erdemler adaletten doğar” şeklin-
de konuştu. 

‘SURİYELİ AYLAN BEBEĞİN 
FOTOĞRAFI ASLINDA İNSANLIĞIN 

21. YÜZYILDA TERK ETTİĞİ 
VİCDANININ RESMİDİR’ 

Akıl gibi adalet duygusunun 
da Allah'ın bir armağanı olduğu-
nu söyleyen Cirit, ancak doğruyu 
yanlıştan ayırma becerisi ve adalet 
duygusunun sadece insana ait ol-
duğunu kaydetti. 21. yüzyılda vic-

dan kavramının iyi uygulanamadı-
ğını dile getiren Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, “Genel olarak, 
vicdan olarak isimlendirdiğimiz 
bu duygu hak ve adalet bilinciyle 
birlikte merhamet, sevgi, şefkat 
gibi duygular da içermektedir. Ta-
bii burada aklımıza gelen ‘vicdan 
nedir?’ sorusu. İnsanın görgü ve 
bilgileriyle kendilerinin yargılama 
gücü olarak tanımlayabileceğimiz 
vicdan kavramının günümüzde iyi 
bilindiğini ve uygulandığını söyle-
mek güçtür. Yakın çevremizde ve 

dünyada yaşanan sonu gelmeyen 
çatışmalar, savaşlar, yüzlerce göç-
menin batan tekneleri ve kıyıya 
vurmuş cesetleri, açlık, yoksulluk 
ve çocuk yaştaki askerlerin görün-
tüleri bu yüzyılda vicdandan ne ka-
dar uzaklaşıldığını göstermektedir. 
Kırmızı tişörtü, kısa pantolonu, mi-
nik ayakkabısıyla Bodrum sahilinde 
yüz üstü yatan ve hepimizin hafı-
zalarında yer alan Suriyeli Aylan 
bebeğin fotoğrafı aslında insanlığın 
21. yüzyılda terk ettiği vicdanının 
resmidir. Bu konuda Türkiye’nin 
aldığı sorumluluk ve Türk halkının 
yapmış olduğu maddi ve manevi 
fedakarlıklar, başta gelişmiş ülke-
ler olmak üzere tüm dünya ülkele-
rine bir vicdan dersi niteliğindedir. 
Bugün ülkemiz dünyanın vicdanını 
tek başına temsil etmektedir. İyilik 
adına geleceğe güvenle bakmamı-
za yol açmaktadır” ifadelerini kul-
landı. 

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü 
Cirit’in konferansı, soru cevap bö-
lümünün ardından sona erdi. Mev-
lana Kültür Merkezi'nde gerçekleş-
tirilen programa, Yargıtay Başkanı 
İsmail, Rüştü Cirit, AK Parti Konya 
milletvekilleri Ahmet Sorgun ve 
Gülay Samancı, Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı-
lar, öğrenciler ve davetliler katıldı.
n İHA
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Kayserispor’da 
5 eksik var

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Bursaspor 
ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor’da 5 eksik 
var. Süper Lig’de 20 puanla 13. sırada bulunan İstikbal 
Mobilya Kayserispor, bugün sahasında oynayacağı Bur-
saspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direk-
tör Hikmet Karaman nezaretinde çalışan sarı kırmızılı 
takımda 5 futbolcu, Bursaspor maçında forma giyeme-
yecek. Transfer yasağı olmasından ötürü kadrosuna 
yeni isimler katamayan, alt yapıdan destek alan İstikbal 
Mobilya Kayserispor’da 4 futbolcu sakatlığından ötürü 
1 futbolcu da cezasından ötürü Bursaspor’a karşı oyna-
yamayacak. Sakatlığı bulunan Asamoah Gyan, Bilal 
Başacıkoğlu, Oğuzhan Berber ve Sakıb Aytaç, sarı kart 
cezalısı Şamil Çinaz bu hafta oynayamayacak. Hafif sa-
katlığından ötürü Akhisarspor ile oynanan Türkiye Kupası 
maçında riske edilmeyen kaptan Umut Bulut’un ise oyna-
yabilecek durumda olduğu öğrenildi.  n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor 
İstanbul’da 3 puana hasret

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Ma-
latyaspor, İstanbul’da oynadığı ve galibiyet alamadığı 
maçlara Fenerbahçe karşısında nokta koymak istiyor. 
Ligde ikinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, kendi 
saha ve seyircisi önünde geçen sezondan bu yana Gala-
tasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi zorlu maçlarda iyi 
performans gösterirken, İstanbul takımlarına karşı dep-
lasmanda galibiyet alamadı. İlk Süper Lig tecrübesinde 
geçen sezon İstanbul’da Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medi-
pol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray’a kaybeden Ma-
latya temsilcisi, bu sezon da deplasmanda Beşiktaş ve 
Kasımpaşa’ya yenildi, Medipol Başakşehir’le berabere 
kaldı. Ligin 19. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak 
Yeni Malatyaspor, Kadıköy’den 3 puanla ayrılarak, hem 
iyi gidişatını sürdürmek hem de İstanbul şanssızlığını 
sona erdirmenin planlarını yapıyor.  n AA

İzmir Belediyesi’nden 
Göztepe’ye 7 Milyon TL
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Göztepe Spor Kulü-

bü tarafından Torbalı’nın Pancar Mahallesi’nde yapılacak 
spor akademisi ve tesislerine 7 milyon TL’lik maddi des-
tek sağlayacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, Karşı-
yaka Spor Kulübü için de bir alt yapı desteği çalışması 
yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 94. yaşını 
kutlamaya hazırlanan Göztepe Spor Kulübü tarafından 
Torbalı’da hayata geçirilecek spor akademisi ve tesis-
lerin yapımına destek verecek. Büyükşehir Belediyesi 
ve Göztepe arasındaki protokolün, şubat ayı içerisinde 
imzalanacağı belirtildi. 8 milyon 590 bin 400 TL’lik işin 
7 milyon TL’sini Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. İz-
mir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe Spor Kulübü, 
bu kapsamda, Pancar Mahallesi’nde yer alan ve 30 yıl 
süreli üst kullanım hakkına sahip olduğu toplam 103 bin 
271 metrekare büyüklüğündeki alana beş adet sentetik 
çim saha ve bir adet doğal çim saha yapacak. Yatırım 
kapsamındaki; drenaj sistemi, çevre hatıl ve çitleri, su-
lama sistemi, sentetik çim kaplanması, doğal çim saha 
kaplanması, elektrik direkleri ve LED saha aydınlatmaları 
işleri ise büyükşehir belediyesi ile “ortak proje” kapsa-
mında gerçekleştirilecek.  n İHA

Ünal Karaman gençlere güveniyor
Süper Lig’in ilk yarısında genç oyun-

cularının sergilediği performansla büyük 
bir beğeni kazanan Trabzonspor’da Tek-
nik Direktör Ünal Karaman, kadro sıkıntısı 
yaşadığı bu süreçte yine gençlere güveni-
yor. Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında 
deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 
karşılaşacak olan Trabzonspor’da tüm he-
saplar galibiyet üzerine yapılırken, başta 
yönetim ve Teknik Direktör Ünal Karaman 
olmak üzere bordo-mavili camia genç 
oyuncularına güveniyor.

Onazi, Pereira ve Sosa gibi önemli 
ayakların sakatlığının devam etmesi, 
Amiri ve Hosseini’nin de İran Milli Takım 
ile Asya Kupası’nda yarı finale yükselme-
si nedeniyle bu futbolcularından yarar-
lanamayan Karaman, kadro derinliğini 
kaybettiği haftalarda genç oyuncularına 
büyük bir güven duyuyor. 

GENÇLER EN ÖNEMLİ KOZ OLACAK 
Ligin ilk yarısında Yusuf Yazıcı, Ab-

dulkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin 
Türkmen’e sürekli ilk on birde görev veren 
deneyimli çalıştırıcı, transfer tahtasının 
kapalı olduğu dönemde bu isimlerin ya-
nına yeni isimler eklemeyi de planlıyor. 
Özelikle ilk yarıdaki Beşiktaş, Galatasaray 
ve Fenerbahçe maçlarında önemli işlere 

imza atan ve sergiledikleri performans ile 
büyük bir beğeni kazanan genç isimler, 
Demir Grup Sivasspor maçında da Kara-
man’ın en önemli kozları olacak. Kadro 
oluşturmakta sıkıntı yaşayan 52 yaşındaki 
çalıştırıcı, alt yapıdan A Takım kadrosuna 
katılan oyunculardan yeni isimleri kad-
roya monte ederek zorlu süreci aşmaya 
çalışacak. 

KARAMAN MOTİVE EDİYOR 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 

Karaman, yönetimle birlikte radikal ka-
rarlar aldığı sezonda, mevcut kadrosun-
da yer alan oyuncuları motive etmesi 
ve hazırlamasıyla da ön plana çıkıyor. 
Oyuncuların futbol yaşantıları hakkında 
önemli kararlar vermesi, takımı sahiplen-
mesi Karaman’ın, ortaya çıkarmış olduğu 
takım ruhunun en önemli göstergesi. Ant-
renmanlar öncesi oyuncularıyla bir araya 
gelmeye özen gösteren bordo-mavili ta-
kımın teknik direktörü, geçmişten örnek-
ler vererek, takımın şehir için ne kadar 
önemli olduğunu vurguluyor. Tecrübeli 
ve genç oyuncuların bu konuşmalardan 
oldukça etkilendikleri ve bunun da ant-
renmanlar ile maçlarda ortaya konulan 
mücadeleye yansıdığı belirtiliyor.  
n İHA

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda Spor Toto 1. Lig 

ekibi Ümraniyespor’a elenen Fenerbahçe, yapı-
lan hamlelere rağmen bir türlü kötü gidişatı dur-
duramıyor. Sezona yepyeni bir yapılanma ve 
yeni bir yönetim anlayışıyla giren Fenerbahçe, 
tarihinin en dramatik ve en kötü sezonunu ge-
çiriyor. Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 18 
haftada sadece 17 puan toplayıp küme düşme 
hattının bir basamak üstünde bulunan Fener-
bahçe, son şoku alt lig takımı Ümraniyespor 
karşısında yaşadı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma 
yolundaki en büyük hedeflerden biri olan Türki-
ye Kupası’na son 16 turunda Ümraniyespor’a 2 
maçta da yenilerek veda eden Fenerbahçe, ta-
raftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam etti.

30 MAÇTA SADECE 7 GALİBİYET
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve bir 

türlü ayağa kalkacak hamleleri yapamayan 
sarı-lacivertliler, 30 resmi maçta sadece 7 ga-
libiyette kaldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de 
18 maçta sadece 3 kez sahadan mutlu ayrıldı 
ve galibiyet sıralamasında en kötü 3 takımdan 
biri oldu. Türkiye Kupası’nda Giresunspor’u 2 
maçta da yenen ve taraftarına sadece bu karşı-
laşmalarda rahat bir nefes aldıran Fenerbahçe, 
son 16 turunda ise Ümraniyespor karşısındaki 
şok sonuçlardan kaçamadı. Fenerbahçe, bu 
sezon en başarılı olduğu Avrupa kulvarında 
ise 8 maçta 2 galibiyet aldı. UEFA Şampiyon-
lar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica’ya elenen 
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise 
aldığı 2 galibiyetle adını son 32 takım arasına 
yazdırdı.

ERSUN YANAL DA KÖTÜ BAŞLADI
Phillip Cocu ve Erwin Koeman’dan istedi-

ğini alamayan Fenerbahçe, taraftarın da büyük 
desteğiyle göreve gelen teknik direktör Ersun 
Yanal’la da istediği çıkışı yakalayamadı. Yanal 
yönetiminde 6 resmi maça çıkan Fenerbahçe, 
sadece kupada Giresunspor’u mağlup edebildi. 
Ligde 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan 
Fenerbahçe, Ümraniyespor yenilgileriyle bera-
ber Ersun Yanal dönemine de kötü bir başlangıç 
yapmış oldu.

BEŞ YIL SONRA 
ÇEYREK FİNAL GÖREMEDİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda 5 yıl son-
ra çeyrek finali göremeden elendi. Yine Ersun 
Yanal döneminde 2013-2014’te 4. turda alt lig 
ekibi Fethiyespor’a elenen Fenerbahçe, daha 
sonraki 4 sezonda ise en az yarı finale kadar 
gelmişti. Fenerbahçe’nin bu sezonki kupa ma-
cerası ise son 16 turunda sona erdi.  n AA

Tam 85 gün sonra!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç men cezasının sona ermesinin ardından 

Göztepe müsabakasıyla birlikte takımın başında olacak. Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih 
Terim’in cezası geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Boluspor maçında sona erdi 

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Türk 
Telekom Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe 
derbisinden sonra 10 maç men cezası alan Fa-
tih Terim, deplasmandaki Göztepe karşılaşma-
sıyla birlikte takımının başında olacak. 

85 GÜN SONRA 
Teknik Direktör Fatih Terim en son takımla 

birlikte sahada yer aldığı Fenerbahçe maçından 
(2 Kasım 2018) 85 gün sonra deplasmandaki 
Göztepe karşılaşmasıyla takımının yanında 
olacak. Galatasaray, Fatih Terim’in yokluğun-
da oynadığı 10 resmi müsabakada 5 kez galip 
gelirken, 1 kez mağlup oldu. 4 karşılaşma ise 
berabere sona erdi.

GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında 

deplasmanda oynayacağı Göztepe ile ligde 54. 
kez mücadele edecek. Geride kalan maçlarda 
Galatasaray’ın 29’a 11 galibiyet üstünlüğü bu-
lunuyor. 

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Ga-
latasaray, bugün saat 19.00’da deplasmanda 
Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 
18 haftada Cimbom, 9 galibiyet, 5 beraberlik 
ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 32 puan ve 
averajla ikinci sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 
7 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 22 
puan topladı ve 11. sırada yer alıyor. 

54. RANDEVU 
Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig’de bu 

zamana kadar 53 kez karşı karşıya geldi. Söz 
konusu müsabakalarda İstanbul ekibi 29 kez sa-
hadan galip ayrılırken, 11 kez de İzmir temsil-
cisi rakibini mağlup etti. Taraftarlar 13 kez ise 
eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 79 golüne, 
Göztepe 36 golle karşılık verdi. 

BELHANDA CEZALI 
Galatasaray’da geçtiğimiz hafta MKE Anka-

ragücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma 
düşen Faslı futbolcu Younes Belhanda, Göztepe 
müsabakasında takımdaki yerini alamayacak. 

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi 
hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın 
yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf 
Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem 
olarak ise Ali Şansalan görev alacak. Bülent 
Yıldırım, daha önce 44 kez Galatasaray’ın oy-
nadığı resmi maçlarda görev aldı. Yıldırım’ın 
yönettiği müsabakalarda Galatasaray 24 galibi-
yet elde ederken, 7 kez sahadan mağlup ayrıldı. 
Kalan 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. n İHA
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Karakan: Türkiye hokeyde Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasındaASKF Başkanı Remzi Ay’dan 
Yavru Kartal’a ziyaret

Konya Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu Başkanı Remzi Ay, Konya 
Anadolu Selçukspor’u ziyaret etti. 
Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı 
Zahir Renklibay ve 2. Başkan Okay 
Tınkır ile bir süre sohbet eden Konya 
ASKF Başkanı Remzi Ay yarın oyna-
nacak Fethiyespor karşılaşması ön-
cesinde takımın son durumu hakkında 
bilgi aldı. Yeşil beyazlı takımın yaptığı 
antrenmanı bir süre izleyen Remzi Ay, 
antrenman öncesinde futbolcular ve 
teknik direktör Alper Avcı’ya başarılar 
diledi.

RENKLİBAY’DAN 
REMZİ AY’A TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Kulüp Başkanı Zahir Renk-
libay, altyapı çalışmalarında verdik-
leri desteklerin nedeniyle Remzi Ay’a 

teşekkür ederken, “Bulunduğumuz 
ligde şehrimizi en iyi şekilde tem-
sil etmek istiyoruz.  Bunun yanı sıra 
bir altyapı ekibi olarak Konyaspor’a 
oyuncu hazırlamak için şehrimizin tüm 
dinamikleri ile ortak çalışmalar yapı-
yoruz.  Konya ASKF’ye de bu çalışma-
larda yanımızda oldukları için teşekkür 

ederiz.  Hafta sonunda oynayacağımız 
Fethiyespor maçı bizim için büyük 
önem taşıyor. Konya spor camiasının 
bu maç öncesi bize verdiği destekler 
çok güzel. İnşallah karşılaşma boyun-
ca da taraftarlarımızın vereceği destek 
ile sahadan galip ayrılmak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor’dan Özkan 
Özgüven’e teşekkür ziyareti

Okay Tınkır: Çıkış yakalamak istiyoruz
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor’da Başkan Yardımcısı 
Okay Tınkır, iç sahada oynanacak olan 
Fethiyespor maçı öncesi kesinlikle 
kaybetme lüksüne sahip olmadıklarını, 
dolayısıyla da Pazar günü oynanacak 
olan Fethiyespor maçını kazanacakları-
nı söyledi. Geçen hafta hakem hataları 
nedeniyle Tuzlaspor’a yenildiklerini 
bildiren Tınkır, “İyi oynamamıza ve 
iyi mücadele etmemize rağmen lider 
Tuzlaspor’a hakemin verdiği olumsuz 
kararlar nedeniyle mağlup olduk. Bu 
maçı unuttuk, ama hakem hatalarını 
asla unutmayacağız.  Şimdi önümüzde 
önemli bir Fethiyespor maçı var ve bu 
maçı kazanmak için mücadele edece-
ğiz” dedi. 

Anadolu Selçukspor Başkan Yar-
dımcısı Okay Tınkır, bugün oynanacak 
maçın iki takım açısından da 6 puanlık 
bir maç olduğunu, ancak içeride oy-
namanın avantajı ile bu maçı mutlaka 
kazanacaklarını, bu noktada da hem 

teknik adamlara hem de oyunculara gü-
vendiklerini söyledi. Tınkır, Fethiyespor 
maçıyla ilgili düşüncelerini şu şekilde 
açıkladı: “Ligde kritik bir yerde bulunu-
yoruz. Bu kritik yerden uzaklaşmak için 
bizim en ciddi rakiplerimizden birisi 
olan Fethiyespor’u yenmek ve üst sıra-
lara doğru tırmanmak istiyoruz. Fethiye 
maçı bizim için gerçekten çok önemli 
bir maç. Bulunduğumuz yerden hem 
uzaklaşmak istiyoruz, hem de iyi bir 
çıkış yakalamak istiyoruz.  Dolayısıyla 
yarın oynanacak Fethiye maçını kazan-
mamız halinde çok büyük bir getirisi 
olacak. Kazandığımız zaman makası 
açacağız. Aksi bir sonucu aklımın ucun-
dan bile geçirmiyorum.  Özetleyecek 
olursam; bizim açımızdan çok önemli 
ve final niteliğinde bir maç olacak. Ma-
çın önemine binaen bu maça herkesi, 
ama özellikle taraftarlarımızı davet edi-
yorum. Çünkü, hem takımın hem oyun-
cuların taraftarlara ihtiyacı var.”
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol 
Petkim’e konuk oluyor

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basket-
bol, ligde ikinci yarının ilk maçında bugün deplasmanda 
Petkim Spor ile karşı karşıya gelecek. İzmir Enka Spor 
Salonu’ndaki mücadele 16.00’da başlayacak. Geçtiğimiz 
hafta deplasmanda Yalova Belediye’ye ile yaptığı maç-
ta yaklaşık 25 sayı önde olmasına rağmen mağlup olan 
mavi beyazlılar, İzmir’deki güçlü rakibini yenerek yeni bir 
seri yakalamak istiyor. Bu sezon oynadığı 15 maçta 9 ga-
libiyet alan temsilcimiz 5.sırada yer alırken, İzmir ekibi 
Petkim Spor 8 galibiyet ile 7.sırada bulunuyor. Selçuklu, 
bu sezonun ilk maçında Petkim’i kendi sahasında mağ-
lup etmişti. n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
15.hafta heyecanı

Üç Konya ekibinin mücadele ettiği Bölgesel Amatör 
Ligi 6. Grup’ta 15.hafta maçları yarın oynanacak. Liderlik 
mücadelesi veren Akşehirspor, deplasmanda Sandık-
lıspor ile karşı karşıya gelecek. İkinci yarının ilk maçını 
BAY geçen Sarayönü Belediyespor, kendi sahasında Ka-
raman Belediyespor’u konuk ederken, Karapınar Beledi-
yespor ise deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşıla-
şacak. Mücadelelerin tamamı saat 14.00’de başlayacak. 
Akşehirspor ile aynı puanda yer alan lider Kırıkkale Büyük 
Anadolu Spor ise kendi sahasında Kırşehir Çayağzıspor’u 
konuk edecek. n SPOR SERVİSİ

Seydişehir Belediye 
yılın takımı seçildi

Konya’da düzenlenen Konya Muay Thai İl Şampiyo-
nası ve Türkiye elemelerine 34 sporcuyla katılan Seydi-
şehir Belediye Muay Thai takımı 26 birincilik 5 ikincilik 3 
üçüncülük alarak takım halinde şampiyon oldu ve Türkiye 
Şampiyonası’na katılım vizesini aldı. Ayrıca Konya’da yı-
lın Muay Thai Takımı seçilerek haklı bir gurur yaşadı ve 
yaşattı. Takım Antrenör Serkan Yıldız, yaptığı açıklama-
da, “Tüm sporcularımızı verdikleri zorlu mücadeleden 
dolayı kutluyorum. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. 
Çocuklarımız ve bizler çok çalıştık ve Konya’da karşı-
lığını aldık. Türkiye Şampiyonası’nda da alacağımıza 
inanıyorum” dedi. Bir diğer Antrenör Ahmet Dönmez ise, 
“Emeklerimizin karşılığını almaktan dolayı çok mutluyuz. 
Daha büyük başarılar bizleri bekliyor. Bizlere bu yolda 
desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet 
Tutal’a, Fen İşleri müdürümüz İsa Çiftçi’ye, İlçe Spor Mü-
dürümüz Soner Balcı’ya ve Halk Eğitim müdürümüz Refik 
Dereli’ye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk 
moral depoluyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, ligin 
19.hafta maçında yarın 
Fethiyespor ile iç sahada 
karşı karşıya gelecek. Selçuk 
Üniversitesi 15 Temmuz 
sahasında oynanacak olan 
maç 13.30’da başlayacak. 
Yavru Kartal, bu kritik 
mücadele öncesi kahvaltıda 
biraraya gelerek stres attı

Yarın Fethiyespor ile önemli bir maça çıkacak 
olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor’da Kulüp Başkanı Zahir Renklibay ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve 
kulüp çalışanları ile kahvaltıda biraraya geldi. Kah-
valtı organizasyonuna Kulüp Başkanı Zahir Renklibay 
ve 2. Başkan Okay Tınkır, Başkan Yardımcıları Osman 
Koçak ve Recep Çınar, Asbaşkanlar Mustafa Genç, 
Ahmet Büyükateşli, Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer 
Eğerci, Kulüp Menajeri Alim Öztaş, Scout ekibinden 
Hacı Hasan Yaşar, Kulüp Müdürü Mehmet Evren, tek-
nik direktör Alper Avcı ve yardımcı antrenörler, futbol-
cular ile kulüp çalışanları tam kadro katıldı.

KONYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKSİNİZ
Yemekte bir konuşma yapan Konya Anadolu Sel-

çukspor Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, hafta sonun-
da oynanacak Fethiyespor maçının önemine vurgu 
yaparak, “İyi bir devre arası kamp döneminin ardın-
dan iç sahada uzun bir aradan sonra ilk maçımıza çı-

kacağız. Sahada elinizden geleni yaparak şehrimizi en 
iyi şekilde temsil edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Ve 
sizlere başarılar diliyorum. İnşallah bizleri iyi bir ikinci 
yarı bekliyor” dedi. Yoğun antrenman temposuna ufak 
bir mola veren futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve 
çalışanlar ile keyifli vakit geçirerek stres attı.

İÇ SAHADA FETHİYESPOR’U KONUK EDECEK
Ligde ikinci yarının ilk maçında deplasmanda 

Tuzlaspor’a mağlup olan Konya Anadolu Selçukspor, 
yarın evinde Fethiyespor’u konuk edecek. Selçuklu 
Üniversitesi 15 Temmuz sahasındaki mücadele saat 
13.30’da başlayacak ve Yiğit Arslan tarafından yöne-
tilecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Soner Maraş, Oğuz 
Kağan Çalışır ve İlker Yasin Avcı yapacak. Ligde 17 
puan ile 15.sırada yer alan Yavru Kartal, düşme po-
tasının içinde yer alan rakibini mağlup ederek ateş 
hattından uzaklaşmak istiyor. Fethiyespor ise 15 puan 
ile 16.sırada yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor Kulüp Başkanı Bilgin 
Kamış, Yönetim Kurulu Üyeleri, ant-
renörler ve futbolcular Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’i makamında 
ziyaret ederek takıma verdiği destek-
lerden dolayı teşekkür etti. Ereğlispor 
Kulüp Başkanı Bilgin Kamış burada 
yaptığı açıklamada, “Ereğlisporumu-
zun Onursal Başkanı Sayın Belediye 
Başkanımız Özkan Özgüven Bey’i ma-
kamında ziyaret ederek takıma verdiği 
yoğun desteklerden dolayı teşekkür 
etmek istedik. İnşallah bu sene ligi 
şampiyon olarak tamamlayarak Baş-
kanımıza en güzel hediyeyi vermek 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 

İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAK
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Başkan Özgüven, “Spor 
hayatımızda önemli bir yere sahip 

olan aktivitelerdir. Bunlardan birisi 
de endüstri haline dönüşen ve ülke-
mizde milyonlar tarafından ilgiyle ta-
kip edilen futboldur. Belediye olarak 
Ereğli’mizi bu platformda temsil eden 
şehrimizin takımı Ereğlispor’umuza 
her zaman destek olmaya gayret gös-
terdik. Bu yıl da Ereğlispor’umuzun 
başarılı olması noktasında çalışma-
larımızı yaptık. Aramıza yeni katılan 

sporcularımızla da ligde iddiamızı 
sürdürüyoruz. İnşallah sezon sonun-
da şampiyon olarak şehrimize gurur 
yaşatacaklar. Bu duygu ve düşünce-
lerle bu nazik ziyaret için Ereğlispor 
Başkanımıza, Yönetimine, antrenör-
lerimize ve sporcularımıza teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum” ifadele-
rini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

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
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU
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‘En önemli değer Konyaspor’
AK Parti’nin Selçuklu, Karatay, Meram ve Büyükşehir Belediyesi adayları Atiker Konyaspor yönetimini ziyaret etti. Başkan 

Hilmi Kulluk tarafından ağırlanan başkan adayları Konyaspor’un durumundan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehrimizin önemli değerlerinden birisi Konyaspor” dedi

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi 
Kulluk ve yönetim kurulu üyeleri her 
hafta pazartesi günleri gerçekleştir-
dikleri olağan toplantıda Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca ve Meram Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Kavuş ve bera-
berlerindeki heyeti misafir etti.

Belediye Başkan adayları ilk zi-
yaretlerinden birini Konyaspor’a ger-
çekleştirdi. Toplantı öncesi yenilenen 
ve çok daha modern bir hale getirilen 
kulüp binası ve tarihi fotoğraf galerisini 
gezen heyet, başkan Hilmi Kulluk ve 
ilgililerden bilgi aldı.

PEKYATIRMACI: YÖNETİM 
BAŞARILI İŞLER YAPIYOR

Daha sonra gerçekleşen toplantıda 
ilk sözü alan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı “Bizler beledi-
yeler olarak elimizden gelen desteği 
sağlamak için gayret ediyoruz. Başta 
Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 
Konyaspor’umuza her zaman destek 
oluyoruz. Konyaspor’umuzun yönetimi 
son dönemde çok başarılı işler yapıyor 
ve ligdeki yapılan mücadelelerde de bu 
yapılan başarılı işlerin neticesini hep 
birlikte görüyoruz. Konyaspor’un bugün 
ligdeki elde ettiği başarılar bize gelecek 
için de ümit veriyor. Bunun için başta 
Konyaspor başkanımız olmak üzere 
yönetimdeki tüm arkadaşlara teşekkür 
ediyorum ve bu başarılarının artarak 
devam etmesini diliyorum. Bizim Kon-
ya’mızın her alanda olduğu gibi sporda 
da en iyi şekilde anılması gerekiyor. 
Sporda da ilk akla gelen futbol olduğu 
için futbolun Konyaspor ile birlikte en iyi 
şekilde sürdürülmesi bizim de hedefle-
rimizden bir tanesi. Bu arada amatör 
spor kulüpleriyle ilgili yapılan çalışma-
lara da Konyaspor’umuzun bundan son-
raki süreçte büyük bir destek vereceğini 
düşünüyorum. Konya’mızda her alanda 
sporun ve sporcunun geliştirilmesi yö-
nünde hep beraber el birliğiyle inşallah 
bu işi yürüteceğiz diye düşünüyorum. 
Davetinizden dolayı tekrar teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

KILCA:KONYASPOR 
İLE GURUR DUYUYORUZ

Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca ise konuşmasında “Kon-
yaspor şehrimizin bir markası. Bizi 
her alanda temsil eden güzide bir ku-
lübümüz. Konyaspor’un başarısıyla 
her zaman gurur duyuyoruz. Şu anda 
gerçekten mali disiplin anlamında 
Türkiye’de örnek gösterilen bir kulüp. 
Tabi mali disiplin olunca sportif başarı 
da geliyor. İyi yönetiliyor, bir uyum ve 
ahenk var. Başta Hilmi Başkan’ın nez-
dinde hepinizi tebrik ediyorum, teşek-
kür ediyorum. Bizler de tabi dışardan 
destekliyoruz. İnşallah taraftarıyla, hal-
kıyla kamu kurumlarıyla ve yönetimiyle 
bir ahenk içinde Konyaspor’u daha iyi 
günlerin beklediğini söyleyebilirim bu 
da görülüyor zaten. Tesisleşme anla-
mında da ciddi yatırımlar yapıyor ben 
Başkanımızı bu anlamda da tebrik edi-
yorum. İlerde inşallah şampiyonluğa 
doğru gidiyoruz. İnşallah 100. Yılda 
şampiyonluk yaşarız diye Başkanıma 
temenni ediyorum. Bizler de inşallah 
belediye başkanlığı göre bize tevdi edi-
lirse başta amatör sporlar olmak üze-
re Konyaspor’umuzun da her zaman 
yanında olacağımızı buradan deklere 
ediyorum” ifadelerine yer verdi.

KAVUŞ: BİZLERİ 
GURURLANDIRDIKLARI İÇİN 

MİNNETTARIZ
Meram Belediye Başkan Adayı 

Mustafa Kavuş ise “Burada kuvvetli bir 
Başkan ve kudretli bir ekip var. Bugüne 
kadar şehrin yönetiminde belediyenin 
içinde bulunan insanlar olarak farklı 
zamanlarda farklı yönetimler gördük. 
Elhamdülillah bugün bizleri gururlan-
dıran, hem sportif başarılarla hem 
tesislerle hem de yönetim anlamında 
bir ekip var. Allah başarılarını daim 
eylesin, uzun sürsün inşallah. İnişli 
çıkışlı bir başarı grafiğinden ziyade sü-
rekliliği olan bir başarıyı nasip etsin ki 
gidişat inşallah öyle gözüküyor. Allah 
izin verirse seçimden sonraki süreçte 
yeni görevlerimizde hep beraber ekip 
olarak çalışmaya devam edeceğiz. 

Kendilerine ve burada bulunan herke-
se tekrar başarılar diliyorum. Bizleri 
her daim gururlandırdıklarını için ken-
dilerine minnettar olduğumuzu da be-
lirterek bir Konyalı ve Konyasporlu ola-
rak teşekkür ediyorum. Sporun, şehrin 
tanıtımında ne kadar büyük etkinliğinin 
olduğunu hepimiz her zaman gördük. 
Milli maçlara ev sahipliği yapan örnek 
seyircisiyle örnek yöneticileriyle örnek 
stadıyla şehrin gururu oldu, inşallah 
olmaya da devam edecek” dedi.

ALTAY: KONYASPOR 
EN ÖNEMLİ MARKA

“Başkanımızın şahsında misafir-
perverliğiniz için teşekkür ediyorum. 
Bir taraftan belediye başkanlığı görevi-
ni yürütüyoruz. Bir taraftan da Ak Par-

tinin adaylarıyız. Selçuklu, Meram ve 
Karatay Belediye Başkan adaylarımızla 
birlikte ilk ziyaretlerimizden birisini 
Konya’mızın önemli markası olan Kon-
yaspor’a yapıyoruz” diyerek sözlerine 
başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Şehrimizin önemli değerle-
rinden birisi Konyaspor. Özellikle Bü-
yükşehir Belediye stadıyla çok önemli 
bir ivme yakaladı. Taraftarlarımız artık 
Türkiye’ye hem niteliğiyle hem sayısıy-
la örnek bir taraftar grubu haline geldi, 
birçok sosyal projeyi de yürütüyor. 
Taraftarımızla gurur duyuyoruz. Yö-
netimimiz çok iyi bir ahenk oluşturdu, 
hem takımla hem şehirle taraftarla bü-
tünleşti. Mali disipline de dikkat ederek 

sportif başarıyı da elde etmek için yo-
ğun bir çaba sarf ediyor. Aykut Hocanın 
gelmesinden sonra inşallah yeni bir 
ivme yakalanacaktır bundan eminiz. 
Çünkü hoca şehri tanıyor, şehir hocayı 
tanıyor. Hafta sonu alınan Erzurumspor 
galibiyeti de bunun başlangıcının bir 
göstergesidir. Burada stadyumda, ku-
lüp binasında ziyaretim sırasında gör-
düğüm yapılan değişiklikler de Konya 
markası adına çok önemlidir. Kulüp 
Başkanımızın bunu şahsen yapıyor 
olmasının çok önemli olduğunu vurgu-
luyorum ve kendisine şehrimiz adına 
teşekkür ediyorum. Çünkü Konyaspor 
önemli bir markadır ve buraya gelen 
misafirlerin hem stadımıza hem şehri-
mize yakışan bir şekilde ağırlanması ve 

kulüp binasının da düzenleniyor olması 
bizim için büyük bir mutluluk. Bu arada 
gerçi başkanımız müjdeyi verecek gali-
ba ama sosyal medyada taraftarlarımı-
zın en çok istediği şey stadın önünde bir 
çift başlı kartal yapılmasıydı. Ben de zi-
yaret sırasında Hilmi Başkanımıza söy-
leyince biz onun hazırlıklarına başladık 
dedi. İnşallah taraftarımızın o isteği de 
yerine getirilmiş olur. Böylece bizler 
de yeni dönemde Konya’mızın spor 
alt yapısına önemli yatırımlar yaparız. 
Belediyeler özellikle amatör sporda, 
çocuklarımızın spora başlamasında 
çok önemli hizmetler yürütüyorlar. Bu 
dönem hem ilçe belediyelerimiz hem 
Büyükşehir Belediyemiz daha koordi-
neli bir şekilde sorumlulukları paylaşa-
rak inşallah hem spor okullarının açıl-
masında çocuklarımızın yeteneklerine 
göre branşlarda spor yapmalarının ve 
sonrasında da amatör kalmalarından 
ziyade profesyonelliğe adım atmaları 
için hep birlikte çalışmalar yürüteceğiz. 
İnşallah 1 Nisan sabahı Konya’nın spo-
ru daha güçlü ellere teslim edilecek. 
Konyalılar bu konuda zaten her zaman 
destek olmuşlardır.

Konyaspor’umuz sadece şehrimizi 
temsil etmekle kalmıyor bir taraftan 
da önemli sosyal sorumluluk projele-
rini yerine getiriyor. Bildiğiniz gibi bu 
günlerde Türkiye’nin önemli gündem-
lerinden bir tanesi de plastik poşet kul-
lanımı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
plastik poşet kullanımının azaltılması 
için ücretle satılmasıyla ilgili bir karar 
verdi. Çevre açısından çok önemli bir 
karar. Kullanımda ciddi azalma ortaya 
çıktı. Biz de Konya Büyükşehir Beledi-
yesi olarak 1 milyon bez torba yaparak 
bunu vatandaşımızın hizmetine suna-
cağımızı ifade etmiştik. İnşallah Kon-
yaspor ile bu süreci yürüteceğiz. Ba-
kanlığımız, Büyükşehir Belediyesi ve 
Konyaspor ortaklaşa bu projeyi gerçek-
leştirmiş olacak. Böylece Konya’mız 
ve çevrecilik adına da Konyaspor’la 
sosyal sorumluluk adına önemli bir 
paylaşımda bulunuyoruz. Konyaspor 
yönetimine Başkanımız şahsında tek-
rar bu duyarlılıkları ve misafirperverlik-
leri için teşekkür ediyorum.”

KULLUK: NİYETİMİZ HAYIR, 
AKİBETİMİZ HAYIR OLSUN

Toplantının sonunda konuşan Baş-
kan Hilmi Kulluk: “Sayın Büyükşehir 
Belediye Başkanımız, Selçuklu Bele-
diye Başkanımız, Meram ve Karatay 
Belediye Başkan adaylarımız; eksik 
olmayın. En kötü günümüzde de yanı-
mızdaydınız iyi günümüzde de. Bundan 
sonra da sizlerden aldığımız güçle 
daha iyi işler yapmaya çalışacağız. 
Birlik beraberlik içinde mücadelemiz 
devamlı ileriye ve devamlı başarıya 
olsun. Niyetimiz halis, akıbetimiz hayr 
olsun” dedi.

Konyaspor’un dünü, bugünü ve 
geleceğinin konuşulduğu toplantının 
sonunda Başkan Hilmi Kulluk ve yö-
netim kurulu üyeleri Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı ile başkan adayları Hasan 
Kılca ve Mustafa Kavuş’a üzerlerinde 
isimlerinin bulunduğu ve KonyaStore 
mağazalarımızda satılan köstekli sa-
atlerin yanı sıra Esmaül Hüsna işleme-
lerinin olduğu semazen figürü ve kulü-
bümüzün lisanslı ürünlerinden oluşan 
hediyeleri takdim ettiler.

Ziyaret topluca çektirilen fotoğraf 
ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Uğur İbrahim AltayHilmi Kulluk

Mehmet Günbaş Mustafa Kavuş Selçuk Aksoy Ahmet Pekyatırmacı

Hasan Kılca



Nalçacı’dan Aykut 
Kocaman’a ziyaret
Nalçacı Taraftar Grubu üyeleri Kayacık Tesisleri’de 

ziyaret ettikleri Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut 
Kocaman’a başarılar dileğinde bulunurken, kendi resmi-
nin bulunduğu bir tablo hediye etti.

Ertan Soğancı’nın liderliğini yaptığı Nalçacı Taraftar 
Grubu’nun üyeleri Kayacık Tesisleri’nde ziyaret ettikleri 
Teknik Direktör Aykut Kocaman’a ‘Hoş geldin’ dileklerini 
iletirken, Konyaspor’un yakaladığı çıkışın kalan haftalar-
da da devam edeceğine ve sezonu en iyi yerde tamam-
layacaklarına olan inançlarını belirterek, başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Nalçacı Taraftar Grubu Lideri Ertan 
Soğancı Teknik Direktör Aykut Kocaman’a kendi resminin 
bulunduğu tablo hediye etti. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig’de 27 Ocak Pazar günü (Yarın) 
19.hafta maçında Antalyaspor’u konuk edecek Atiker 
Konyaspor’da hazırlıklarında dün yahtığı antrenmanla 
sona geldi. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut 
kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan 
antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam 
edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado katılmadı.

Selim Ay’ın takımdan ayrı olarak çalıştığı antrenman 
topla yapılan ısınma hareketleri ve 4’e 1 pas ve top kap-
ma çalışması ile başladı. Antrenman taktik çift kale maç 
ile sona erdi. n SPOR SERVİSİ

Korkmaz: Konyaspor sistemli bir takım
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Kork-

maz, büyük başarılar için taraftar, camia ve 
kulübün sabır göstermesi gerektiğini belirterek, 
“Büyük başarılar doğru planlama, organizas-
yon ve projeyle gelir.” dedi. Korkmaz, Atilla 
Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası’ndan 
elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. 

Kulübün hedefsiz olmadığını, bu sezon 
Spor Toto Süper Lig’deki maçlarda üç genç 
oyuncuya süre verdiğini belirten Korkmaz, bir 
kulüp için geleceği inşa etmenin de önemli bir 
hedef olduğunu vurguladı. Kulüp başkanı Ali 
Şafak Öztürk’ün hedeflerini bildiklerini, o hede-
fe ulaşma adına çok büyük bir adım attıklarını 
aktaran Korkmaz, “Altyapıdaki Halil İbrahim 
Sevinç, Fehmi Koç, Berkay Fındık, Sergen 
Yatağan, Mustafa İnan... Bu oyuncularla An-
talyaspor’un gelecekte hedeflerine ulaşması 
anlamında doğru adımlar atıldı.” diye konuştu.

“Antalyaspor taraftarı, camiası ve kulü-

bünün sabretmesi gerekir. Avrupa kupalarına 
gitmek, Türkiye Kupası’nı almak veya yukarı-
lara oynamak biraz sabır işi, beklemek gere-
kir. Büyük başarılar doğru planlama, organi-
zasyon ve projeyle gelir.” diyen Korkmaz, bu 
projenin içinde bulunmaktan mutlu olduğunu, 
bunu sabırla beraber çok çalışma, fedakarlık 
ve özveriyle yaptıklarını ve yapmaya da devam 
edeceklerini kaydetti.

Hafta sonu Atiker Konyaspor ile yapacakları 
maçla beraber 5-6 haftalık zorlu bir sürecin içine 
gireceklerini anlatan Korkmaz, bu zor süreçte 
şartlar ne olursa olsun taraftarın sonuna kadar 
destek vermesi gerektiğini ifade etti. “Herkesin 
istediğini bu sene veremeyebiliriz ama iki yılda 
o istediklerini elde edeceklerine inanıyorum.” 
diyen Korkmaz, bu konuda kendine, takımına 
ve kulüp başkanına güvendiğini söyledi. 

“HERKESİN SABIRLI 
OLMASINI İSTİYORUM”

Kulüpte mali yükü taşımanın kolay olma-

dığını belirten Korkmaz, “Özellikle şunu vur-
gulamak gerekir, hedeflerimizin arasında bu 
mali yükü hafifletmek de var. Yüksek maliyetli 
oyuncuların gitmesi, kulübün mali anlamda 
rahatlamasını sağladı. Dolayısıyla hepsine bir 
bütün olarak baktığımız zaman, doğru yoldan 
gittiğimizi düşünüyorum, herkesin sabırlı olma-
sını istiyorum.” diye konuştu.

Dışarıdan gelecek etkileri, olumsuzlukları 
bir bütün halinde olmaları durumunda atlatabi-
leceklerini kaydeden Korkmaz, “Bu sene zor bir 
süreç, bu zor süreci birlik ve beraberlik içinde 
birbirimize destek olarak atlatmamız lazım.” 
ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIMLA İLGİLİ DEĞİL BENİMLE 
İLGİLİ ELEŞTİRİ YAPSINLAR”

Takımla ilgili bütün sorumluluğu üstlendi-
ğini vurgulayan Korkmaz, “Oyuncularımla ilgili 
değil benimle ilgili eleştiri yapsınlar. Bir takımı 
sahaya çıkarıyorsam kupada veya ligde bütün 
sorumluluk bana ait, oyuncuların yaptığı hata 

da bana aittir. Dolayısıyla eleştirilecek kişi var-
sa o benim. Beni sonuna kadar eleştirebilirler, 
ben baskıyı da kaldıracak yapı ve karakterde-
yim.” diye konuştu. 

Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapa-
cakları maçın zor geçeceğini ifade eden Kork-
maz, şunları kaydetti: “Bu hafta sonu zor bir 
maç olacak. Bütün halinde oynayan, birbirine 
yakın, sistemi iyi oynayan bir takım. Aynısını 
biz de yapmak zorundayız. Kayserispor ma-
çında yapamadığımız pas oranını yükseltmek, 
basit pas hatalarını yapmamak... Bu hataları 
yaparsak maçın sonucu bizim istediğimiz gibi 
olmaz. Basit pas hatalarını yapmadığımız za-
man istediğimiz sonucu, oynadığımız sistemle, 
planlamayla alacağımıza inanıyorum. Ancak 
çok zor bir maç olacak, bunun altını çizmek 
istiyorum. Çünkü deplasmanda oynuyoruz ve 
taraftar baskısı olacak ama bunun üstesinden 
geleceğiz.”
n AA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M.BAŞAKŞEHİR 18 11 5 2 26 10 16 38
2.GALATASARAY 18 9 5 4 36 21 15 32
3.EY MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32
4.KASIMPAŞA 18 9 2 7 37 29 8 29
5.TRABZONSPOR 18 8 5 5 34 26 8 29
6.BEŞİKTAŞ 18 8 5 5 31 24 7 29
7.ATİKER KONYASPOR 18 7 7 4 25 21 4 28
8.ANTALYASPOR 18 8 4 6 19 21 -2 28
9.DG SİVASSPOR 18 6 6 6 24 25 -1 24
10.BURSASPOR 18 4 10 4 18 18 0 22
11.GÖZTEPE 18 7 1 10 20 22 -2 22
12.A. ALANYASPOR 18 6 3 9 15 22 -7 21
13.İM KAYSERİSPOR 18 5 5 8 15 25 -10 20
14.ANKARAGÜCÜ 18 6 2 10 17 32 -15 20
15.FENERBAHÇE 18 3 8 7 17 25 -8 17
16.AKHİSARSPOR 18 4 5 9 20 29 -9 17
17.BB ERZURUMSPOR 18 3 7 8 17 24 -7 16
18.Ç. RİZESPOR 18 2 9 7 20 28 -8 15

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Yavru Kartal’a Çağrı Soğutma’dan sponsorluk desteği
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor ile Çağrı Soğutma arasında 
forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen 
törenine yeşil beyazlı kulüp 2. Başkanı 
Okay Tınkır, takım kaptanı Ahmet Önay ile 
Çağrı Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Güneysu,  Şirket Onursal Başkanı 
Süleyman Güneysu, Finans Müdürü Ali 
Horoz, Satış ve Pazarlama Müdürü Süley-
man Deresal ve şirket üst düzey yönetici-
leri katıldı.

GELEN DESTEK İLE 
BAŞARILI OLACAĞIZ

Burada bir konuşma yapan 2. Başkan 
Okay Tınkır, Konya Anadolu Selçukspor’a 
verilen bu anlamlı destek nedeniyle Çağrı 
Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Emre 
Güneysu ve tüm şirket yetkililerine teşek-
kür ederken, “Bu çalışmanın her iki taraf 
içinde hayırlı olmasını dilerim. İnşallah 
bu çalışma hem takımımıza uğurlu gelir 
hem de sponsorumuza destekleri olur. 
Sezonun ikinci yarısında inşallah göğ-
sümüzde Çağrı Soğutma’nın desteği ile 

başarılı olacağımıza inanıyorum. Bizler 
bir alt yapı kulübü olarak ciddi çalışma-
lar içerisindeyiz. Kaliteli bir kadromuz ve 
yetenekli oyuncularımız var. Geçtiğimiz 
dönemde buradan üst liglere oyuncular 

kazandırdık. Şimdi hedefimiz yine Kon-
yaspor’a ve üst liglere oyuncular hazır-
lamak. Bu sayede gelecekte Atiker Kon-
yaspor’umuza ciddi manada maddi katkı 
sağlanacak. Sizlere verdiğiniz destek ne-

deniyle teşekkür ediyoruz“ dedi.
DESTEĞİMİZİ ARTIRMA KARARI ALDIK

Çağrı Soğutma Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emre Güneysu ‘da Yavru Kartal’a 
destek veriyor olmanın kendilerini gu-
rurlandırdığını kaydederken, “Böyle bir 
çalışmada bizi tercih ettikleri için Ana-
dolu Selçukspor Yönetim Kurulu’na te-
şekkür ediyorum. İyi bir sezon geçirmeyi 
ve birlikte güzel başarılara imza atmayı 
diliyorum. Çağrı Soğutma olarak Atiker 
Konyaspor’umuza verdiğimiz desteği 
de artırma kararı aldık. Bununla birlikte 
alınan güzel sonuçlarda küçücükte bir 
katkımız olursa ne mutlu bize” ifadelerini 
kullandı. Kulüp 2. Başkanı Okay Tınkır ve 
Çağrı Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Güneysu arasında 2018-2019 futbol 
sezonun ikinci yarısında geçerli olacak 
forma sponsorluğu anlaşması imzalanır-
ken, Okay Tınkır, üzerinde isminin yazı ol-
duğu Konya Anadolu Selçukspor forması-
nı Çağrı Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Güneysu’ya hediye etti.
n SPOR SERVİSİ

Yüksel Kartalım!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ligin 19. haftasında yarın evinde Antalyaspor’u 

ağırlayacak. Saat 16.00’da oynanacak karşılaşma hakem Volkan Bayarslan tarafından yönetilecek. 
Anadolu Kartalı zorlu maçı kazanıp zirve rüyasına bir adım daha yaklaşmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’de heyecan sü-
rüyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor ya-
rın evinde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. 
Zirve için iddialı konuma gelmek isteyen 
Anadolu Kartalı, Antalyaspor ile tarihi bir 
sınav verecek. Zorlu maç saat 16.00’da 
başlayacak ve Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Stadyumu’nda oynanacak. Maçın 
hakemi ise Volkan Bayarslan. Bayars-
lan’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar 
Uyarcan, Candaş Elbil ve Erkan Özdamar 
yapacak.

ZİRVE RÜYASI
Yarın Antalyaspor ile kritik bir müca-

deleye çıkacak olan Atiker Konyaspor bu 

maçı kazanıp Aykut Kocaman ile birlikte 
yakaladığı yükselişi sürdürmek istiyor. 
Geçen hafta Erzurumspor galibiyeti ile 
puanını 28’e yükselten Anadolu Kartalı 
bu maçı kazanırsa üst grup için bir hayli 
iddialı konuma gelecek. 

Yeşil beyazlılar kritik maçta taraftar 
desteğiyle birlikte zirve hayalini sürdür-
menin hesaplarını yapıyar. 

RAKİP TEMKİNLİ OLACAK
Sezonun sürpriz takımlarından olan 

Antalyaspor ise zorlu maçta bir hayli 
temkinli olacak. Temsilcimiz ile aynı 
puanda bulunan Akdeniz ekibi son hafta-
larda kötü performansı ile dikkat çekiyor. 

3 maçtır kazanamayan kırmızı beyazlı 
ekip son olarak Türkiye Kupası’ndan da 
elenmişti. Devre arasını bir hayli sıkıntılı 
geçiren Antalyaspor’un en önemli kay-
betmemek.

KARTAL DA EKSİK ÇOK
İkinci yarıya büyük umutlarla baş-

layan Atiker Konyaspor’da şanssızlıklar 
bitmiyor. Hurtado ve Selim Ay’ı uzun 
süreli sakatlığa kurban veren Konyaspor, 
son olarak Jens Jonsson’dan gelen kötü 
haber ile sarsılmıştı. 

Anadolu Kartalı’nın bir diğer önemli 
eksiği ise Ömer Ali Şahiner. Kart cezalısı 
olan deneyimli oyuncu bu maçta forma 

giyemeyecek. 
TARAFTAR ŞOVA HAZIRLANIYOR
Öte yandan Atiker Konyaspor’un zorlu 

Antalyaspor maçına taraftarın tribün şovu 
damga vuracak. Taraftar grubu Nalçacı-
lılar gündeme damga vuracak büyük bir 
koreografinin hazırlıklarını yapıyor. An-
talyaspor’un Avrupa hayalinin tiye alına-
cağı koreografinin büyük ses getirmesi 
bekleniyor. 

Koreografinin sadece tek tribünde 
yapılmayacağı, Maraton ve güney tribü-
nünün de görsel şölene katılacağı gelen 
bilgiler arasında. 
n SPOR SERVİSİ
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