
Vali Toprak’tan 
İade-i ziyaret
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a iade-i ziyarette bu-
lundu. Vali Toprak, Konya’nın gelişmesi 
ve daha da güçlenmesi için hep birlikte 
gayret göstereceklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Karatay yeniden 
imar ediliyor
Karatay Belediyesi düzenli şehirleşmeyi 
sağlamak 18. maddeyi hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde uygulamaya devam ediyor. 
Karatay’da toplam 19 milyon 700 bin 
metrekare alanda revizyon imar planı 
hazırlandı.
n HABERİ SAYFA 13’TE

İstanbul’da 
Meram rüzgarı
İstanbul Yenikapı’da düzenlenen 
Konya Tanıtım Günleri’ne katılan 
Meram Belediyesi’nin standı büyük 
ilgi gördü. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, yapılan fuarın büyük 
katkılar sağladığını ifade etti.
n HABERİ SAYFA 4’TE

CHP’de 3 ilçenin adayı açıklandı 
31 Mart 2019 yapılacak 
olan yerel seçimler için 
CHP Akşehir, Doğanhisar ve 
Seydişehir’de düzenlediği 
toplantılarla belediye başkan 
adaylarını açıkladı. CHP’nin 
Akşehir Belediye Başkan 
adayı Eyüp Oyan, Doğanhisar 
Belediye Başkan adayı İlyas 
Demiralay ve Seydişehir bele-
diye Başkan Adayı da Mehmet 
Katlav olarak açıklandı. 
n SAYFA 13’TE

06 Karaman’da çaldılar
İzmir’de yakalandılar 07 1031 sınıf ehliyet 

aldı, sırada SRC var!
Ribat, Yemen’e 
yardım eli uzattı09 12Kardeşinin attığı 

bıçak sırtına saplandı
Doğada öğretmenler
için yürüdüler

KATILIMCI YÖNETİM 
TARZI BENİMSEYECEĞİZ

DİNAMİKLERİMİZİ 
HAREKETE GEÇİRECEĞİZ

KARAMAN’A
‘ŞAHİN’ HAMLESİ!

Aday Adayı Hikmet Tosun:

Muhammet Ali Orak: 

Mahmut Sami Şahin Aday

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İda-
reler Seçimleri’nde Meram’a Aday Adayı olduğunu 
açıklayan Hikmet Tosun, “Birlikte yönetim ilkesi ile 
tüm hemşerilerimizi ve sivil toplum kuruluşlarını lü-
zumlu süreçlere dahil edecek katılımcı bir yönetim 
tarzı oluşturmak istiyoruz. Meram gibi yeşil bir ilçe-
nin dokusunu korumak asli görevimizdir” dedi.

AK Parti Meram Belediye Başkan Aday Adayı Mu-
hammet Ali Orak, “Meram’ı Meramlılarla birlikte 
yönetme gayreti ve sözüyle yola koyuldum. Kendi 
dinamiklerimizi harekete geçirerek var olan potan-
siyelimizle ilçemizi beraberce yöneteceğiz” dedi.

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı belli oldu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Meram 
Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Sami Şahin AK Parti 
Karaman Belediye Başkan Adayı olarak gösterirdi.

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Değerlerimize 
sahip çıkıyoruz’

İsrafın yerini 
hizmet aldı

Konya’nın tercihi 
hamsi ve istavrit

Kurbağa 
ihraç edecekler

Bir kültürü
yaşatıyor

Ereğli Belediyesi Yöresel Kon-
ya Günleri’nde ilçenin yöresel 
ürünlerini tanıttı. Ereğli Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven, 
belediye olarak değerlere 
sahip çıkmak için çalışmalar 
yürüttüklerini kaydetti. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Beyşehir Devlet Hastanesi’n-
deki hastaları ziyaret ettikten 
sonra değerlendirme toplan-
tısına katılan İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, sağlıkta 
israfın yerini verimli hizmetin 
aldığını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konyalı vatandaşlar semt pa-
zarlarındaki balık tezgahlarında 
yer alan balıklar arasında en 
çok hamsi, istavrit ve palamutu 
tercih ediyor. Sıralamada fiyatı 
5-10 TL arasında olan hamsi 
ilk sırda yer alırken, onu 20 TL 
olan istavrit ve 20-35 TL olan 
palamut takip ediyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Beyşehir’de kurulacak kurbağa 
çiftliğinden Avrupa ülkeleri-
ne kurbağa ihraç edilecek. 
Beyşehirli iş adamı İbrahim 
Dönder, eşi ile aldıkları hibe 
kredi desteğiyle ilçede 19 bin 
metrekarelik arazi üzerinde 
kuracakları çiftlikte kurbağa 
üretimi yapacaklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Akşehir’de ‘Kral terzi’ olarak 
bilinen 67 yaşındaki Orhan 
Köroğlu, tarihi Arasta Çarşı-
sı’ndaki iş yerinde 50 yılı aşkın 
süredir çizgili pijama dikerek, 
bir kültürü yaşatıyor. 
n HABERİ SAYFA 9’DA
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İnlice bölgesinde altın 
varlığı değerlendirilerek 

ekonomiye kazandırılıyor. 
Bölgede bir yandan 
altın çıkarma işlemi 

devam ederken diğer 
yandan rezerv geliştirme 

çalışmaları da sürüyor

3,5 YILLIK BİR 
ÇALIŞMA PLANLANDI

Eczacıbaşı Holding bünyesinde Meram’ın İn-
lice Mahallesi’nde faaliyet gösteren Esan İnli-
ce İşletmesi tarafından bölgedeki altın varlığı 
değerlendiriliyor. Esan İnlice İşletmesi, mev-
cut rezerve göre bölgede 3,5 yıllık bir çalışma 
planladı. Ancak arama ve rezerv geliştirme 
çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, bu ça-
lışmalar ışığında alınacak sonuca göre çalışma 
süresi değişkenlik gösterebilecek.

ALTIN REZERVİNDE 
NET BİLGİ VERİLMİYOR

Daha önce yapılan açıklamalarda bölgede 5-6 
ton civarında bir altının varlığının tespit edildiği 
bildirilmişti. Ancak işletme yetkilileri, bölge-
deki altın varlığıyla ilgili net bir bilgi vermiyor.  
Üretilen külçe özel bir rafineye gönderilip saf 
hale getirilerek Merkez Bankası’na satışı yapı-
lıyor. Böylelikle cari açığın oluşmasında önem-
li bir yer tutan altın ithalatımızın azaltılmasına 
da katkı sağlanmış oluyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’nın gözü Ankara’da!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup 
Toplantısı’nda aralarında Konya’nın da bulunduğu 
20 ilin belediye başkan adayını daha kamuoyuyla 
paylaşacak.
Konya’da Büyükşehir ve merkez ilçe belediye 
başkanlığına kimlerin aday olacağı büyük bir merak 
konusu olmuştu. Kulislerde çok sayıda isim yer 
alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya için 
açıklayacağı isimlerde bir sürpriz yaşanabileceği de 
konuşulanlar arasında. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Taşı toprağı altın!

Eyüp Oyan Mehmet Katlav İlyas Demiralay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 ilin Belediye Başkanı adayını açıklayacak



Ereğli Belediyesi çocuklara 
sağlıklı bir yaşam için gerekli olan c 
vitamini bakımından zengin mey-
veler ikram ediyor. Okullarda da-
ğıtılan meyveler veliler tarafından 
da takdir topluyor. Çocuklarımız 
bizim en değerli varlığımız diyen 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Havaların soğumasıyla birlikte 
özellikle çocuklarımızın hastalık-
lardan korunmaları için c vitamine 
ihtiyacı vardır. Biz de Ereğli Bele-
diyesi olarak en değerli varlığımız 
olan çocuklarımızın sağlığını dü-
şünerek okullarımızda c vitamini 
deposu olan meyveleri ikram edi-
yoruz. Onlar bizim geleceğimiz, 
onların her anlamda iyiliklerini dü-
şünmek bizlerin görevidir. İyi bir 
eğitim almalarını sağlayarak gele-
ceğe umutla bakmalarında üzeri-
mize düşen görevleri yapmalıyız. 
Bu şuurla Belediye olarak eğitime 
önemli katkılar sunduk ve sunma-
ya da devam ediyoruz. Bunun ya-
nında da eğitimlerini aksamaması 
için sağlıklı olmaları önemlidir, bu 

noktada da elimizden gelen ne 
varsa yapmaya gayret gösteriyo-
ruz” ifadelerini kullandı. Özgüven: 
“Çocuklarımız nadide birer çiçek-
tir. Bizler de onlar için bu dünyayı 
çiçek bahçesine dönüştürmeliyiz. 
Gelecek onların ve onlara yapılan 
her yatırım geleceğe atılan en bü-
yük adımdır. Bu duygu ve düşün-
celerle tüm çocuklarımızın gözle-
rinden öper, sağlıklı, huzurlu ve 
başarılı bir yaşam sürmelerini yüce 
Rabbimden niyaz ederim” dedi.

27 KASIM 2018 HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

EREGLİ

‘Yeni fidanlar yetiştirmek 
için özveriyle çalışıyorlar’

Belediye’den çocuklara 
‘C’ vitamini dopingi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 24 Kasım Öğretmenler 
Günü vesilesiyle bir mesaj ya-
yımladı. Başkan Özgüven mesa-
jında: “Öğretmen dünyanın en 
kutsal mesleklerinden birisidir. 
Öğretmenlerimiz geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızı, genç-
lerimizi geleceğe hazırlayan bil-
gi, birikimin yanında güzel ahlak 
sahibi bireyler olmasına olanak 
sağlayan güzide şahsiyetlerdir. 
Ülkenin geleceğine yön veren 
öğretmenlerimiz gelişen toplum-
ların meşaleleridir. Ülkemizin 
doğusuyla, batısıyla her karış top-
rağında yeni fidanlar yetiştirmek 
için özveri ile çalışan öğretmenle-
rimiz her türlü övgü ve methiyeye 
layıktır. Hz. Ali(r.a) ‘Bana bir harf 
öğretenin kölesi olurum’ sözüyle 
öğretmenliğin ne denli önemli ve 

mukaddes bir meslek olduğunu 
ortaya koymuştur” ifadelerini kul-
landı. Özgüven: “Eğitim öğretim 
sistemimizin temel yapı taşları, 
istikbalimizin de mimarları olan 
öğretmenlerimize tarih boyunca 
olduğu gibi bugün de büyük de-
ğer veriyoruz. Onlara hak ettikleri 
değeri vermeyen, onların fedakar-
lıkları karşısında ahde vefa gös-
termeyen bir toplumun geleceğe 
dair hiçbir umudu olamaz. Başta 
görevi başında şehit olmuş eği-
timcilerimiz olmak üzere, ahirete 
irtihal eden tüm öğretmenlerimi-
ze Allah’tan rahmet ve mağfiret 
diliyorum. Ayrıca emekli olan öğ-
retmenlerimize de sağlıklı, mutlu 
ve uzun ömürler diliyorum. Bu 
düşüncelerle tüm eğitimcilerimi-
zin 24 Kasım Öğretmenler Gü-
nü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi Yöresel Konya Günleri’nde ilçenin yöresel ürünlerini tanıttı. Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, belediye olarak değerlere sahip çıkmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti

‘Değerlerimize 
sahip çıkıyoruz’

İstanbul Yenikapı’da KONSİAD 
öncülüğünde düzenlenen Yöresel 
Konya Günleri’nde Ereğli’nin yöre-
sel ürünlerinin sergilendiği Ereğli 
Belediyesi standına ziyaretçiler yo-
ğun ilgi gösterdi. İlgiden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Ereğ-
li’miz yöresel ürünler bakımından 
oldukça zengindir. Siyah havucuy-
la, beyaz kirazıyla, koyun yoğur-
duyla, uzun kabağıyla şehrimize 
özgü ürünler ülkemizin birçok ye-
rinde ilgi ile takip ediliyor. Son yıl-
larda Belediye olarak değerlerimize 
sahip çıkmak adına yürüttüğümüz 
patent çalışmaları ve ulusal kanal-
larda yapılan yayınlarla değerle-
rimizi daha da ön plana çıkardık. 

Bu kapsamda siyah havuç ve Be-
yaz kirazımıza patent aldık, diğer 
ürünlerimiz için de çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu duygularla İstan-
bul Yenikapı’da KONSİAD öncülü-
ğünde düzenlenen Yöresel Konya 
Günleri’nde Belediye standımıza 
yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçi-
lere teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. Özgüven: “Bizler değer-
lerimize sahip çıkmak ve bu şeh-
re layıkıyla hizmet etmek için bu 
yola çıktık. Görev süremiz boyunca 
Ereğli’mize önemli hizmetleri ka-
zandırmanın mutluluğu içerisinde-
yiz. Gayret, Sevgi ve samimiyetle 
Ereğli’mizi daha değerli hale ge-
tirmek için canla başla çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Necip Fazıl anıldı
Ereğli Belediyesi, Dünya’nın 

ve Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen şair ve yazarların katılımı ile 
1.Uluslararası Necip Fazıl Kısakü-
rek’i anma programını gerçekleş-
tirdi. Programa Ereğli Kaymakamı 
Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Baş-
kan Vekili Zübeyir Dursun, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İradet Genç, Bele-
diye Meclis Üyeleri, Oda ve Birlik 
Başkanları, Birim Müdürleri, STK 
Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Programda kısa bir konuş-
ma yapan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Necip Fazıl üstadı tanı-
mak, anlamak, anlatmak, aktarmak 
gerçekten günümüz şartlarında 
daha da önem arz ediyor. Onun 
şiirlerindeki, betimlemelerindeki 
gençliğimize ve milletimize bir ara-
da olma, daha da ileriye gitme, za-
man zaman tevekkül edip silkinme 
noktasındaki verdiği mesajları çok 
iyi anlamamız gerekiyor. Bulundu-
ğumuz şartlar, ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunlar Necip Fazıl üstadı 
anlamamız gerektiğinin önemini 
bir kez daha ortaya koyuyor. Prog-

ramımızla özellikle gençlerimizin 
onu anlamasında öncü olabiliyor-
sak ne mutlu bize. Bu duygularla 
bizleri yalnız bırakmayan siz değerli 
katılımcılarımıza ve Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen şairlerimize 
teşekkür ediyor, Necip Fazıl Kısa-
kürek’i rahmetle ve hürmetle anı-
yorum” dedi.  Daha sonra kürsüye 
gelen Ereğli Kaymakamı Hayrettin 
Çiftçi: “Böyle anlamlı bir program-
da sizlerle beraber olduğum için 
çok mutluyum. Bir toplumun kül-
tür ve eğitim seviyesi gelişmesi için 
öncelikle böyle değerlerimize sahip 
çıkmamız gerekmektedir. Necip 
Fazıl belki 100 yılda bir gelir. Böyle 
değerlerimizi onların yaşam şartla-
rını, felsefelerini çok iyi anlamalı ve 
gelecek nesillere aktarmalıyız. Ne-
cip Fazıl üstadı saygı ve hürmetle 
anıyor, böyle anlamlı bir program 
düzenledikleri için Belediye Baş-
kanımıza teşekkür ediyor. Ayrıca 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
şairlerimize hoş geldiniz diyorum” 
ifadelerini kullandı.Program proto-
kol üyelerinin şairlere plaket takdi-
miyle son buldu.

Ereğli için çalışıyorlar
Ereğli Belediyesi orta refüj ve 

asfalt hizmetleriyle saha çalışma-
larına aralıksız devam ediyor. Ka-
rayolları ve Belediye ekiplerinin 
ortaklaşa yürüttüğü orta refüjleri 
yeşillendirme çalışmalarının yanı 
sıra rekor üstüne rekor kırılan sıcak 
asfalt çalışmaları Ereğlililerin tak-
dirini topluyor. Hizmet noktasında 
her anımız değerli diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Kış ay-
larına girmemize rağmen çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Hizmet 
noktasında her anımızın değerini 
bilerek daha çok hizmet götürme-
nin çabası içerisindeyiz. Bu nokta-
da Belediye ekiplerimiz ve Karayol-
ları ekiplerimiz özverili bir şekilde 
çalışmaya devam ediyor. Türbe 
Mahallemizde yürüttüğümüz sıcak 
asfalt çalışmamızla ve Adana Çev-
reyolu orta refüj yeşillendirme ça-
lışmalarımızla Ereğli’mizin yeşiline 

yeşil katmanın yanında şehir için 
yol ağımızı sıcak asfaltla hem daha 
güvenli hem de modern bir yapıya 
kavuşturduk” ifadelerini kullandı. 
Sıcak ve soğuk asfaltta kırılması zor 
bir rekora imza attıklarını belirten 
Özgüven: “Bir önceki döneme göre 
sıcak asfalta %440, soğuk asfaltta 
%270 artışla kırılması zor bir reko-
ra imza attık. Göreve geldiğimizde 
yaptığımız ilk hizmet alt yapı oldu 
çünkü alt yapı düzenli olmadan 
yapılan hiçbir hizmet kalıcı olmaz. 
Bu bilinçle hareket ederek şehri-
mizde uzun yıllar devam eden alt 
yapı sorununu tamamen ortadan 
kaldırdık. Günü kurtarmak değil 
geleceğe taşınacak kalıcı hizmet-
ler yapmaya gayret gösteriyoruz. 
Ereğli’mizin değerine katmak adı-
na gayretle, sevgiyle, samimiyetle 
çalışmalarımıza devam ediyoruz” 
dedi.
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    Gece Gündüz
Konya                   5°C   16°C

Karaman             3°C 13°C 

Aksaray               6°C 17°C

Ankara                 8°C 14°C
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Konyalının balık tercihi hamsi ve istavrit
Konyalı vatandaşlar semt pa-

zarlarındaki balık tezgahlarında yer 
alan balıklar arasında en çok hamsi, 
istavrit ve palamutu tercih ediyor. 
Sıralamada fiyatı 5-10 TL arasında 
olan hamsi ilk sırda yer alırken, onu 
20 TL olan istavrit ve 20-35 TL olan 
palamut takip ediyor. Okyanus Ba-
lıkçılık Yetkilisi  Harun Fünlü, “Kış 
aylarına girdik, sağlıklı ve mevsimi 
olması dolayısıyla tercih edilen ba-
lıklar tezgahları doldurdu. Hamsi, 
istavrit, sazan, palamut, levrek. İs-
ter fırında ister tavada tercih edin. 
Mevsiminde oldukça faydalı olan 
balık Türk vatandaşının kışın vaz-
geçilmezleri arasında yerini alıyor. 
Vatandaşa hamsi ve istavrit yetiş-
tirmekte adeta güçlük çekiyoruz. 
Bizim hedefimiz en iyi balığı Kon-
yalı vatandaşları yetirmektir. Kara-
deniz’de bu aylarda bulunan balık 
aslında hamsidir. Fiyatları da son 

günlerde genel olarak baktığımızda 
denizden mahsul fazla çıktığı için iyi 

seviyelerde. Vatandaş tezgahta han-
gi balık en ucuzsa onu alıyor. O ba-

lıklar da hamsi, ve istavrittir” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Vali Toprak, Başkan 
Altay’ı ziyaret etti

Özel Türmak’ta Mevlid-i 
Nebi programı yapıldı

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
iade-i ziyarette bulundu. Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Başkan Altay’ın hayırlı olsun ziya-
reti sonrasında iade-i ziyarette bu-
lunan Vali Toprak, Konya’nın ge-
lişmesi ve daha da güçlenmesi için 

hep birlikte gayret göstereceklerini 
söyledi. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Konya’nın başarısı-
nın birlik ve beraberlikten kaynak-
landığını, bunun devamı için bir-
likte çalışmaya devam edeceklerini 
ifade etti. Başkan Altay, ziyaretin 
sonunda Vali Toprak’a Mesnevi 
hediye etti.  n HABER MERKEZİ

Peygamber Efendimiz’in dün-
yaya teşriflerinin yıldönümü ne-
deniyle Özel Türmak Okulları’nda 
Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlen-
di. Özel Türmak İlkokul-Ortaokul 
Müdürü Mustafa Aslan, “Dünyaya 
1447 yıl önce teşrif eden sevgili 
Peygamber Efendimiz Muham-
med Mustafa (s.a.v)’in doğum 
günü Mevlid-i Nebi münasebetiyle 
biz de Özel Türmak Okulları ola-

rak gerçekleştirdiğimiz program 
ile Peygamber Efendimizi andık. 
Okulumuz konferans salonunda 
gerçekleştirdiğimiz programa çok 
sayıda davetli ile öğrenciler katıldı. 
Program okulumuz Genel Müdürü 
İlhan Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla 
başladı. Ardından öğrencilerimizin 
okuduğu şiirler ve ilahilerle prog-
ram devam etti” dedi. 
n HABER MERKEZİ

İnlice’nin taşı toprağı altın!

Maden Tetkik Arama (MTA) 
Genel Müdürlüğü tarafından zen-
gin maden yataklarını tespit etmek 
amacıyla Konya bölgesinde yapılan 
çalışmalar sonuç vermiş, özellikle 
İnlice bölgesinde altın rezervi tes-
pit edilmişti. Konuyla ilgili Eczacı-
başı Holding somut adımlar atarak 
2017 yılsonunda bölgede kurduğu 
altın işletmesini faaliyete geçirmiş-
ti. Eczacıbaşı Holding bünyesinde 
Meram’ın İnlice Mahallesi’nde faa-
liyet gösteren Esan İnlice İşletmesi, 
bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. 

Şirket yetkililerinden alınan bilgile-
re göre Esan İnlice İşletmesi, mev-
cut rezerve göre bölgede 3,5 yıllık 
bir çalışma planladı. Ancak arama 
ve rezerv geliştirme çalışmalarının 
devam ettiği bildirilirken, bu çalış-
malar ışığında alınacak sonuca göre 
çalışma süresi değişkenlik göstere-
bilecek.  

REZERV KONUSUNDA 
NET BİLGİ YOK!

MTA ve Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü gibi yetkili organlar 
daha önce yaptığı çalışmalarla Tür-

kiye’nin maden haritasını çıkarmış, 
yapılan bu çalışmalar ışığında çeşit-
li saha faaliyetleri de başlamıştı. Bu 
bilgiler ışığında İnlice bölgesinde 
de altın madeni olduğuna dair tes-
pitler olması, bölgedeki çalışmaları 
hızlandırmıştı. Daha önce yapılan 
açıklamalarda bölgede 5-6 ton ci-
varında bir altının varlığının tespit 
edildiği bildirilmişti. Altın rezervini 
2017 yılının Aralık ayında faaliyete 
geçerek değerlendirmeye başlayan 
Esan İnlice İşletmesi yetkililerin-
ce, bölgedeki altın varlığıyla ilgili 

net bir bilgi verilmezken, yapılan 
açıklamada bir yandan altın arama 
çalışmalarının da devam ettiği kay-
dedildi. 

CARİ AÇIĞI KAPATIYOR!
İnlice bölgesinden çıkarılan al-

tın madeni, dore olarak isimlendi-
rilen kıymetli metallerden oluşan 
külçe üretimiyle değerlendiriliyor. 
Üretilen külçe özel bir rafineye gön-
derilip saf hale getirilerek Merkez 
Bankası’na satışı yapılıyor. Böyle-
likle cari açığın oluşmasında önemli 
bir yer tutan altın ithalatımızın azal-

tılmasına da katkı sağlanmış oluyor. 
GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER 

KULLANILIYOR
Yetkililer, İnlice’deki altın ma-

denine yapılan çalışmaların özenli 
bir şekilde gerçekleştirildiğini bil-
dirdi. Bu konuda Esan’ın önemli bir 
tecrübeyle çalışmalar yürüttükleri-
ni dile getiren şirket yetkilileri, “Ül-
kemizin yeraltı kaynaklarının tespit 
edilmesini, bunlardan sanayinin 
hammaddesi olarak faydalanılması 
için gelişmiş teknolojiler kullanıla-
rak ve çevre değerlerini ön planda 

tutarak üretilmesini, kamusal bir 
sorumluluk olarak gören Esan, fa-
aliyette bulunulan alanlarda yerel 
satın alma ve yerel istihdam poli-
tikalarıyla da bölgesel kalkınmaya 
destek vermektedir. Çevre ve İş 
sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis-
temleri doğrultusunda ve “Hedef 
Sıfır Kaza” anlayışı ile faaliyette 
bulunulan işletmede büyük çoğun-
luğu çevre mahalle ve ilçelerden ol-
mak üzere 117 kişi çalışmaktadır” 
açıklamasında bulundular. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İnlice bölgesinde altın 
varlığı değerlendirilerek 

ekonomiye kazandırılıyor. 
Bölgede bir yandan 
altın çıkarma işlemi 
devam ederken diğer 

yandan rezerv geliştirme 
çalışmaları da sürüyor.

Beyşehir’e kurbağa üretim çiftliği kuruluyor
Beyşehir’de kurulacak kurbağa 

çiftliğinden Avrupa ülkelerine kurba-
ğa ihraç edilecek. Beyşehirli iş adamı 
İbrahim Dönder, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, eşi ile aldıkları hibe kredi 
desteğiyle ilçede 19 bin metrekarelik 
arazi üzerinde kuracakları çiftlikte 
kurbağa üretimi yapacaklarını söy-
ledi.

Eşinin projenin hayata geçiril-
mesi için Tarım ve Kırsal Kalkınma-
yı Destekleme Kurumuna başvur-
duğunu, projenin onaylanmasının 
ardından Beyşehir’e bağlı Avdancık 
Bekdemir mahalleleri arasında 19 
bin metrekarelik alanda kurbağa 
çiftliği kurmaya karar verdiklerini 
vurgulayan Dönder, Avrupa ve diğer 

ülkelerden gelecek talep halinde kur-
bağa ihraç edeceklerini belirtti.

Dönder, şöyle devam etti: “Pro-
jemizin onaylanmasını müteakip Ta-
rım ve Orman İşleri Müdürlüğünden 
gerekli izinleri alarak çiftlik kurulması 
çalışmalarına başladık. Çiftliğin önü-
müzdeki yaz sezonuna bitirilmesini 
hedefliyoruz. Çiftliğimizde toplam 

28 ton kapasiteli 8 havuz yer alacak. 
Burada bölgemizde yetiştirip ürete-
ceğimiz kurbağaları ABD, İngiltere, 
Fransa, İsveç ve İsviçre gibi Avrupa 
ülkelerine ihraç edip, bölgemiz eko-
nomisine katkı sağlamak istiyoruz. 
Bu iş aynı zamanda bölgemizde iş 
bekleyen insanlarımıza da istihdam 
imkanı sağlayacak.”  n AA

Daha önce yapılan açıklamalarda 5-6 ton civarında bir altın varlığının tespit edildiği belirtilen İnlice bölgesinde Eczacıbaşı Holding, 2017 yılı Aralık 
ayında altın çıkarma faaliyetine başlamıştı. 3,5 yıllık bir çalışmanın planlandığı bölgede arama ve rezerv geliştirme çalışmaları da sürüyor
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Konya’nın adayı bugün açıklanacak!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Baş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisi-
nin TBMM Grup Toplantısı’nda aralarında 
Konya’nın da bulunduğu 20 ilin belediye 
başkan adayını daha kamuoyuyla paylaşa-
cak. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlı-
ğından yapılan açıklamaya göre Cumhur-
başkanı Erdoğan, partisinin yarınki TBMM 
Grup Toplantısı’nda, aralarında Ankara ve 
İzmir’in de bulunduğu 20 ilin belediye baş-
kan adayını kamuoyuyla paylaşacak. 

Toplantıda, Ankara, Konya, İzmir, Ba-
lıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, 
Muğla ve Sakarya büyükşehir belediye baş-
kan adaylarının yanı sıra Afyonkarahisar, 
Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Kara-
man, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas’ın beledi-
ye başkan adaylarının açıklanacağı bildirildi.

Geçtiğimiz haftasonu AK Parti’de aday-
ların açıklanmasına ilişkin heyecanlı bir bek-
leyiş vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, 40 il ve ilçenin belediye başkanı 
adaylarını sırasıyla açıklamış, sıra Konya’ya 
geldiğinde Konya’yı atlayarak Kocaeli iline 
geçmişti. AK Parti’nin hem yerel hem de 
genel seçimlerdeki en güçlü merkezlerin-
den biri olan Konya’da Büyükşehir ve mer-

kez ilçe belediye başkanlığına kimlerin aday 
olacağı büyük bir merak konusu olmuştu. 
Kulislerde çok sayıda isim yer alırken, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın Konya için açıklaya-
cağı isimlerde bir sürpriz yaşanabileceği de 
konuşulanlar arasında.  n EMİNE ÖZDEMİR

ASKON, 20 yaşına
girmenin gururunu yaşıyor

Boğaziçi Koleji ve Lisesi 
öğretmenlerini unutmadı

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya Şube Baş-
kanı Yakup Yıldırım, ASKON’un 
20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 
açıklama yaptı. ASKON’un kurul-
duğu günden bu yana yaptığı hiz-
metlerin ülke tarihine geçeceğinin 
altını çizen Başkan Yıldırım, “Geç-
mişte olduğu gibi önümüzdeki sü-
reçte de doğru adımlar atıp haklı 
zenginlikler üreterek, yarınımızın 
inşası için çalışmaya devam ede-
ceğiz. Türkiye’nin yakın tarihine 
damgasını vurmuş, her platform-
da Hakk’ın, hakikatin ve helalin 
yanında yer almış, Anadolu insa-
nının imanını, irfanını, heyecanını 
ve çalışkanlığının bayraktarlığını 
yapan Anadolu Aslanları İşadam-
ları Derneğimiz’in 20. yılını tebrik 
ediyorum. Kuruluşundan bugüne 
kadar ASKON’umuza emeği geçen 

tüm üyelerimize şükranlarımı ileti-
yorum. ASKON’un kuruluşunda 
öncülük edip, başarısında büyük 
emekleri bulunan başta Prof. Dr. 
Necmeddin Erbakan hocamız ol-
mak üzere Rahmet-i Rahman’a in-
tikal eden tüm büyüklerimizi hür-
met ve rahmetle yâd ederim” dedi.

2005 yılından bu yana da Kon-
ya şubesinin faaliyet gösterdiğini 
dile getiren Yıldırım, “2005 açılan 
Konya şubemiz de, bugün şehir 
ekonomisine hizmet eden önemli 
bir noktadadır. Anadolu sermaye-
sinin temel direği Konya’da, AS-
KON’umuz, çalışmaları, duruşu, 
samimiyeti ile gönüllere girmeyi 
de başarmıştır. Şube olarak hedef-
lerimiz özelde şehrimiz, genelde 
ülkemiz için büyük önem taşıyan 
atılımlar olacaktır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Özel Boğaziçi Koleji ve Özel 
Boğaziçi Temel Liselerinde çalı-
şan öğretmenler 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü sebebiyle dü-
zenlenen yemekte bir araya geldi. 
Düzenlenen programa Boğaziçi 
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt Göktürk, Yönetim 
Kurulu Üyeleri kurumda faaliyet 
gösteren öğretmenler katıldı. Dü-
zenlenen programda konuşan Bo-
ğaziçi Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı Mevlüt Göktürk, 
“Okulumuzun fedakar öğretmen-
lerinin en özel günü olan Öğret-
menler Günü’nü kutlamak ama-
cıyla Taşdeğirmen Restaurant’ta 
bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
Kurumuzda sevgi, saygı ve mer-
hamet ile hizmetlerde bulunan 
siz kıymetli öğretmenlerimizin 
ve tüm öğretmenlerimizin öğ-
retmenler gününü kutluyorum. 

Ülkenin istikbali, öğretmenlerin 
tutuşturduğu eğitim meşalesi ile 
daha da aydınlık olacaktır. Ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin, 
yeniliklere açık, özgüven sahibi, 
problem çözme yeteneği gelişmiş, 
modern dünyayı yakından analiz 
eden, bunun da ötesinde bilimle 
uğraşan ve teknoloji üretebilen 
bireyler olarak yetişmelerini sağ-
layan öğretmenlerimiz, eğitim 
ve öğretimin temel yapı taşları-
dır. Boğaziçi Eğitim Kurumları 
olarak amacımız Mutlu, başarılı, 
sağlıklı, ilkeli, dürüst, özgüvenli, 
öğrenmeye ve yeniliklere açık, ya-
ratıcı, eleştirel düşünebilen, milli 
ve manevi değerleri özümsemiş, 
farlılıkları zenginlik olarak gören, 
Atatürk ilke ve devrimlerini içsel-
leştirmiş bireyler yetiştirmektir” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Konya Tanıtım Günleri’ne katılan Meram Belediyesi’nin stan-
dı büyük ilgi gördü. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, büyük katkılar sağladığını ifade etti

İstanbul’da Meram’ın
rüzgarını estirdiler

İstanbul Yenikapı’da düzen-
lenen Konya Tanıtım Günleri Fu-
arında kelimenin tam anlamıyla 
‘Meram Rüzgarı’ esti. Muhteşem 
doğası, zengin kültürü ve köklü 
tarihi ile tüm Türkiye’nin yakın-
dan tanıdığı Meram markasına 
duyulan ilgi ve merakın, Meram 
Belediye standının dolup taşma-
sına neden olduğunu söyleyen 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, fuarın katılımcılara baş-
ta tanıtım olmak üzere pek çok 
alanda büyük katkı sağladığını 
kaydetti.

22-25 Kasım tarihleri arasın-
da İstanbul Yenikapı’da düzenle-
nen Konya Tanıtım Günleri Fua-
rında Meram rüzgarı esti. Konyalı 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(KONSİAD) tarafından organi-
ze edilen fuara başta İstanbul’da 
yaşayan Konyalılar olmak üzere 
tüm İstanbullular büyük ilgi gös-
terdi. Fuarın en çok rağbet gören 
standlarından biri de tarihi ve do-
ğal güzellikleriyle Meram ve son 
dönemde büyük atılım gerçekleş-
tirleştiren Meram Belediyesinin 
standı oldu. Konseptinin ağırlığını 
oluşturan Ateşbaz-ı Veli bölümü 
ve Meram Belediyesinin hizmet-
leri ziyaretçilerin en çok dikkatini 
çeken bölümler oldu.

‘TANITMAK VE ANLATMAK BİR 
ZENGİNLİĞE SAHİP OLMAK 

KADAR ÖNEMLİ!’
Fuarın Meram’ın tanıtımı 

adına büyük yarar sağladığını 
belirten Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru, “Ne denli önemli 
güzelliklere sahip olursanız olun 
ya da ne denli büyük başarıların 
altına imza atarsanız atın, eğer 
bunu layıkıyla tanıtamıyor ve 
hakkıyla anlatamıyorsanız asli 
hedefinize asla ulaşamıyorsunuz” 
diye konuştu. Bu nedenle bu tip 
organizasyonların önemine vur-
gu yapan Başkan Toru, “Belediye 
olarak, Meram’ın tanıtımına katkı 

sunmak amacıyla 4 gün boyunca 
‘Konya Tanıtım Günleri’nde yeri-
mizi aldık. Fuarın en dikkat çeken 
en çok rağbet gören stantlarından 
biri olduk. Bu hem Meram mar-
kasının bilinirliliği hem de bele-
diye olarak tüm Türkiye’ye örnek 
olan projelerimiz sayesinde oldu. 
Gerek tarihi zenginliği ve doğal 
güzellikleriyle gerekse sosyal ve 
kültürel etkinlikleriyle ünü tüm 
Türkiye’ye yayılmış Meram’ı, fu-
ara katılanlara daha detaylı tanıt-
mış olmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz” dedi.
‘MERAM BİR CEVHER. BU CEVHERİ 

İŞLEMEYE ÇALIŞIYORUZ’
Fuara İstanbul’da yaşayan 

Konyalılar başta olmak üzere, 
Siyasilerin, İş Dünyasının ve 
bürokratların yoğun ilgi göster-

diğini ifade eden Başkan Toru, 
organizasyonun sürekli hale ge-
tirilmesinin şehrin tanıtımı adına 
büyük yarar sağlayacağının altını 
çizdi. Son dönemde Konya’nın ve 
Meram’ın tanıtımı adına önemli 
adımlar atıldığını ancak bunun 
yeterli olmadığını kaydeden Baş-
kan Fatma Toru sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Konya, ilk yerleşim 
yeri olmasından tutun Selçuklu-
lara Başkentlik yapmasına, namı 
Türkiye sınırlarını aşmış Meram 
Bağlarının güzelliğinden yine fi-
kirleriye tüm dünyaya ışık tutmuş 
Mevlana’ya, manevi ikliminden 
bozkırın ortasında adeta bir vaha 
gibi son dönemde yaşadığı bü-
yük atılımlara kadar her konuda 
ve her alanda, daha başka bir 
ifade ile muhteşem doğası, zen-

gin kültürü, köklü tarihi ve sıcak, 
samimi, çalışkan, özverili insanı 
ile adeta bir cevher. İşte bizim 
tüm gayretimiz bu cevheri sade-
ce Türkiye’ye değil tüm dünyaya 
tanıtmak için. İstanbul Yenika-
pı’da düzenlenen ‘Konya Tanıtım 
Günleri’de tanıtım fırsatlardan 
biri oldu. Standımız doldu doldu 
taştı. Meram’ı bilenler bizimle 
hasret giderdi, bilmeyenler me-
rakını. Fuar süresince yaşananlar 
kelimenin tam anlamıyla muhte-
şemdi. Bu güzel fırsatı sundukları 
için Konyalı Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (KONSİAD) başkanı 
ve üyelerine teşekkür ediyorum” 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, daha sonra fuara katılan 
standları tek tek gezerek bilgi 
aldı.
n HABER MERKEZİ
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‘Milli ve manevi değerlere bağlı öğretmenlerimize minnettarız’
Yalçın Eğitim Kurumları ve 

Özel Yalçın Öğretim Kursları Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yalçın, Ülkesini, Bayrağını, milleti-
ni seven, kişilikli, geçmişini bilen, 
milli ve manevi değerleri özüm-
seyen bireyler olmaları için üstün 
çaba gösteren tüm öğretmenleri-
mize minnettarız.” dedi.

Konya’da ilk öğretim kursla-
rından biri olan Yalçın Öğretim 
Kursları, Merkez, Real ve Zindan-
kale’deki şubelerinde 24 Kasım 
Öğretmenler gününü çeşitli etkin-
liklerle kutladı. Yalçın Eğitim Ku-
rumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yalçın, her yıl olduğu gibi 
sınıflarda öğretmenlerin bu an-
lamlı günlerini öğrencileri önünde 
kutladı. Daha sonra ilk önce Ku-
ran-ı Kerim ve Türk Bayrak logolu 
ve kişiye özel saat hediye etti.

Yalçın Eğitim Kurumları ve 

Özel Yalçın Öğretim kursları Yö-
netim kurulu Başkanı Mehmet  
Yalçın, “Dünyanın en kutsal mes-
leklerinden biri olan öğretmenlik, 
sevgi, emek, sabır, fedakârlık ve 
hoşgörü ile yürütülebilecek bir 
görevdir. Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Başöğretmen Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk, ‘Öğretmenler, 
Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacak-
tır’ diyerek öğretmenlerimizin 

üstlendikleri görevin önemini 
vurgulamıştır. Daha mutlu ve hu-
zurlu Türkiye için geleceğimizin 
teminatı çocuklarımızın ve genç-
lerimizin düşünen, bilgi üreten, 
araştıran, teknolojiye ayak uydu-
ran, Ülkesini, Bayrağını, milletini 
seven, kişilikli, geçmişini bilen, 
milli ve manevi değerleri özüm-
seyen bireyler olmaları için üstün 
çaba gösteren öğretmenlerimize 

minnettarız.  Bu duygularla, 
başta Başöğretmen Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere ebedi-
yete intikal etmiş  tüm öğretmen-
lerimizi rahmet, şükran ve saygıy-
la anıyor, geleceğimizin mimarı 
tüm öğretmenlerimizin ‘24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutluyor, 
ve ayrıca görevi başında şehit olan 
öğretmenlerimizi ve eğitimcile-
rimizi rahmet ve minnetle anıyo-
rum” dedi.

Yalçın Eğitim Kurumları bün-
yesinde yer alan Merkez, Zindan-
kale ve Ecdat (Yazır) Şubelerinde 
görev yapan öğretmenler, 24 Ka-
sım Öğretmenler gününde Meh-
met Yalçın’ın anlamlı  bir etkinli-
ğe imza atmasından dolayı Yalçın 
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yalçın’a teşek-
kür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakülte-
sinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim 
Yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” 
düzenlendi. 

Programın açılış konuşması-
nı yapan Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, 
“Genç arkadaşlarımız birkaç yıl-
dır bizimle beraberler, öğrendiler, 
kendilerini geliştirdiler ve bugün 
itibariyle bizlerle beraber klinikte 
hasta kabul ediyorlar. Klinikleri-
mizde insanlara şifa dağıtmaya 
başladılar. Bu bir onur” dedi. 

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tahir Yüksek ise, “Gönlüm-
den şunu demek geçiyor. Dıştan 
bembeyaz görünümüyle aklığı, 
paklığı, sadeliği, duruluğu temsil 
eden bu hekimlik yapısı, dıştaki 
ak ve pak görüntü gönüllere iş-
leyip gönülleri de aklaştırır, du-
rulaştırır ve bu durulukla birlikte 
kendilerine, çevrelerine ve hal-
kımıza diş hekimliği alanında iyi 
hizmet vermelerine yol açar. Diş 
Hekimliği Fakültemizin kurulu-
şundan bu yana kurumsallaşma 
adına hem sağlık hizmeti vermek 
hem de diş hekimliği eğitimi ver-
mek için ciddi emek sarf edildi. 
Alanlarında saygın bir konuma 
geldiler. Allah nasip ederse önü-
müzdeki yıl daha modern, daha 

güzel bir binaya kavuşacaklar ve 
inşallah halkımıza daha iyi hizmet 
verecekler” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Diş 
Hekimliği Fakültesi Müzik Top-
luluğu tarafından hazırlanan mü-
zik dinletisi gerçekleştirildi. Daha 
sonra öğrencilere beyaz önlükleri-
nin giydirilmesi ve fotoğraf çeki-
miyle tören sona erdi. 

Törene, NEÜ Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Tahir Yüksek, Diş He-
kimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yağmur Şener, Meram Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev, akademisyenler, öğ-
renci aileleri ve davetliler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Fotoğraf yarışmasında
ödüller sahiplerini buldu

‘Cehalet’ konulu
tiyatro oyunu beğenildi

Beyşehir ilçesinde, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
düzenlenen fotoğraf yarışmasında 
birinci gelen eserin sahibi ile sergi-
leme alan isimlere ödülleri verildi. 
Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Dev-
let Hastanesi ve Beyşehir Kültür 
ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulü-
bü işbirliği ile Öğretmenler Günü 
münasebetiyle “Başöğretmenin 
ışığında” isimli fotoğraf yarışması 
düzenlendi. Beyşehir Fotoğraf Ku-
lübü’nün sosyal medya hesabında 
sanal ortamda düzenlenen yarış-
mada jüri üyeleri Mustafa Ünal’ın 
eserini birinciliğe layık gördü. En 
çok beğeni  ve sergileme alan fo-
toğraflar da belirlendi.

Yarışma sonunda Beyşehir Be-
lediyesi  Kültür ve Sanatevi’nde 
ödül töreni düzenlendi. Programda 
fotoğraf yarışması slayt gösterisi-

nin ardından  söyleşi bölümünde 
Beyşehir Devlet Hastanesi’nde 
görevli Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Dr.Oğuzhan Gökalp “her 
öğretmen bir doktor, her doktor 
bir öğretmendir” konulu sunumu-
nu gerçekleştirdi. Günün anlam 
ve önemine ilişkin şiirler okundu. 
Ardından yarışmada birinci olan 
ve sergileme alan isimlere para 
ödülleri ile katılım belgeleri veril-
di. Programın sonunda yarışmada 
ödül ve sergileme kazanan eser-
lerin sergi açılışı gerçekleştirildi. 
Davetliler, ardından sergiyi gezdi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla düzenledikleri 
fotoğraf yarışmasına katılan tüm 
fotoğrafçılara teşekkür ederken, 
birinci gelen ve sergileme kazanan 
isimleri kutladı.   n HABER MERKEZİ

Beyşehir Devlet Hastanesi’ndeki hastaları ziyaret ettikten sonra değerlendirme toplantısına katı-
lan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, sağlıkta israfın yerini verimli hizmetin aldığını söyledi

Sağlıkta israfın
yerini hizmet aldı

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, Beyşehir Devlet 
Hastanesini ziyaret etti. Koç, sağ-
lık tesislerinin verimliliğini değer-
lendirmek ve problemleri yerinde 
tespit ederek çözüme kavuşturmak 
amacıyla Beyşehir Devlet Hastane-
si’nde düzenlenen değerlendirme 
toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Koç, “Bu 
toplantılardaki temel amacımız, 
hastanelerimizin ihtiyaçlarını ye-
rinde görmek ve hastane birim so-
rumlularımızın bizlere iletebilecek-
leri sorun ve önerileri hep birlikte 
değerlendirip ortak akılla güzel bir 
sonuca vararak, sunduğumuz hiz-
metleri daha ileriye taşıyabilmek-
tir.” dedi. 

Sağlık hizmetlerinde en ufak 
bir aksaklık yaşanmasına meydan 
vermeden ve israfı önleyerek hiz-

met sunmanın önemine değinen 
Koç, şunları söyledi: “Ülkemiz dün-
ya üzerinde çok önemli ve stratejik 

bir konumda. Atalarımız, ‘Güzelin 
derdi çok olur’ demiş. Ülkemizi dar-
belerle, terörle ve ekonomik saldı-
rılarla uğraştırıyorlar. Bu nedenle 
böylesine hassas dönemlerde biz-
lerin de daha hassas davranması 
gerekiyor. Bizler bu dönemde israfı 
önleyerek en verimli hizmeti sun-
ma gayreti içerisinde olmalıyız.”

Beyşehir Devlet Hastanesi Baş-
hekimi Sıtkı Küçükbuzcu da has-
tane yönetimi olarak 2018 yılında 
önemli projeler gerçekleştirdikle-
rini kaydetti. Toplantının ardından 
Koç, hastane idarecileri ve bera-
berindekilerle hastaneyi gezerken 
servislerde yatarak tedavi gören 
hastaları da ziyaret etti.
n AA

Ülkü Ocakları Karapınar İlçe 
Başkanlığı, uyuşturucu ve madde 
bağımlılığının zararlarını konu alan 
“Cehalet” adlı tiyatro gösterisi sah-
nelendi. Kültür merkezinde sahne-
lenen oyun saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının ardından 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. 
Ülkü Ocakları Karapınar İlçe Baş-
kanı Tayfur Altıntaş, burada yaptı-
ğı konuşmada, uyuşturucuya Ülkü 
Ocaklarının savaş açtığını belirte-
rek, şunları kaydetti: “Cehalet ile 
mücadelenin yanında, Ülkü Ocak-
ları Genel Merkezi ve Genel Baş-
kanı Sayın Olcay Kılavuz Beyefen-
di’nin takdiri ile yeni bir mücadele 
kapısı açılmıştır. Bu mücadelenin 

adı uyuşturucu ile mücadele kapı-
sıdır. Kanımızın son damlasına, ne-
fesimizin sonuna kadar uyuşturu-
cu madde ile mücadele edeceğiz. 
Sokaklarda uyuşturucu kullanan 
değil bilim ve ilimle yoğrulan, ken-
disini milletine gençlerimizin yetiş-
mesi için çalışacağız.” 

Konuşmanın ardından “Ceha-
let” isimli tiyatro sahnelendi. Ti-
yatro gösterisinde gençlerin uyuş-
turucuya nasıl yöneldiği, ne gibi 
önlemler alınması gerektiği, Ülkü 
Ocaklarına giden gençlerin nasıl 
yetiştiği, kitap okumanın önemi, 
ailelerin önemi, arkadaş seçimi gibi 
i konuları ele alındı.
n AA

Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlüklerini giydi



Aksaray’da Jandarma ekipleri 
ilçe ve köy okullarında çevre gü-
venliğini sağlayarak öğrencilere 
de eğitimler veriyor. Aksaray’ın 
Sultanhanı İlçe Jandarma Ko-
mutanlığında görevli jandarma 
timleri, ilçe ve köy okullarında gö-
rev alarak okul çevre güvenliğini 
sağlıyor. Öğrencilerle yakından 
ilgilenen jandarma timleri aynı 
zamanda trafik ve güvenlik eği-
timleri veriyor. Eğitim ve öğretim 
dönemi başından itibaren okulla-
rı boş bırakmayan ilçe jandarma 
komutanlığı ekipleri, öğrencileri 
sevindirmek için ikramlarda da 

bulunarak velilerden teşekkür alı-
yor. Sultanhanı Jandarma Komu-
tanlığı ekiplerinin okul ziyaretleri 
ve okul çevresi güvenlik uygula-
malarından çok memnun oldukla-
rını belirten öğrenci velileri, “Jan-
darma ekipleri okullarımıza sık 
sık gelerek öğrencilerimizin okul 
giriş çıkışlarında okul çevrelerin-
de güvenlik tedbirleri alıyorlar. 
Özellikle trafiğin yoğun olduğu 
caddelerde gerekli tedbirleri ala-
rak öğrencilerimizin güvenliğini 
sağlıyorlar. Jandarma personeline 
teşekkür ediyoruz” dediler.
n İHA
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Karaman Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 
18 Kasım’da bir hırdavatçı dükka-
nındaki çelik kasanın kırılarak için-
deki 6 bin liranın çalınması üzerine 
çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik 
kamerasını ve kentteki MOBESE 
kameralarını inceleyen ekipler, hır-
sızlığı Erhan E. ve Recep A’nın yap-
tığını tespit etti. Şüphelilerin kul-
landığı otomobilin plakasını tespit 
eden ve İzmir’e gittiklerini belirle-
yen ekipler, İzmir polisiyle operas-
yon düzenledi. Şüpheliler, İzmir’de 
bir otomobilde gözaltına alındı. 
Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok 
sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi. 
Karaman’a getirilen 2 şüpheli, em-
niyetteki işlemlerinden ardından 
adliyeye sevk edildi.
n AA
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Dur ihtarına uymadı, seken kurşunla omuzundan yaralandı 
Karaman’da polisin dur ih-

tarına uymayarak kaçan 17 ya-
şındaki ehliyetsiz sürücü, seken 
kurşunla omuzundan yaralandı. 
Olay, gece saat 22.00 sıralarında 
Elmaşehir Mahallesi 1. TOKİ ko-
nutları yanında meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, akşam saat-
lerinde yaşanan iş yeri kurşun-
lama olayının şüphelisini arayan 
ekipler, olay yerinden kaçtığı öne 
sürülen otomobilin yakalanması 
için çalışma başlattı. Kaçan oto-
mobilin izini süren ekipler eşkale 
uyan bir otomobile şehir merke-
zinde dur ihtarında bulundu. Po-
lisin dur ihtarına uymayan oto-
mobil hızla kaçmaya başlayınca 
kovalamaca yaşandı. 

Polis, kaçan otomobili dur-
durmak için lastiklerine silahla 
ateş etti. Lastiklere sıkılan mer-
mi sekerek otomobilin sürücüsü 

17 yaşındaki İ. S.’nin omuzuna 
isabet etti. Polis aracına da çar-
parak duran otomobilin sürücü-
sü İ.S., yine kendini kovalayan 
polisler tarafından Karaman 
Devlet Hastanesine götürüldü. 
Kurşun sol omuzundan girip çı-
kan sürücü İ.S., yapılan ilk teda-
visinin ardından Konya Meram 

Tıp Fakültesi Hastanesine sevk 
edilirken, sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Olayı duyan 
Karaman Emniyet Müdürü Fik-
ret Bayraktar’da hastaneye gele-
rek, yaralı gencin sağlık durumu 
hakkında bilgi alarak bir süre ai-
lesiyle görüştü.
n İHA

Karaman’da bir işyerindeki çelik kasayı kırarak içindeki 6 bin lirayı çaldığı ileri sürülen 2 
şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüpheliler, İzmir’de gözaltına alındı

Karaman’da çaldılar
İzmir’de yakalandılar

İlçe ve köy okullarının
güvenliği onlara emanet

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Aksaray’da Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanma-
sı’na (FETÖ/PDY) yönelik operas-
yonda örgütün sözde imamlarıyla 
ankesörlü telefonlar aracılığıyla 
irtibat kurdukları gerekçesiyle 5 
şüpheli gözaltına alındı. Aksaray 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yü-
rütülen soruşturma kapsamında 
daha önce askeri okullardan ihraç 
edilen ve örgütün sözde mahrem 

imamlarıyla ankesörlü telefon üze-
rinden görüşme yaptıkları belirle-
nen 7 şüpheli için yakalama kararı 
çıkarıldı. Harekete geçen İl Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücade-
le Şubesi ekipleri, düzenledikleri 
operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına 
aldı. Adreslerinde bulunamayan 2 
zanlının yakalanması için çalışma-
ların devam ettiği öğrenildi.
n AA

Beyşehir’de otomobilin şaram-
pole devrilmesi sonucu yaşanan 
trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 
Kaza, Beyşehir-Akseki Karayo-
lu’nun 20. kilometresinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Sadettin K.’nın kullandığı 42 H 
9931 plakalı otomobil, Üstünler 
Mahallesi yol ayrımı yakınlarında 
sürücünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu kontrolden 

çıktı. Şarampole devrilerek yan 
yatan otomobilden yaralı olarak çı-
karılan sürücü ile aile fertlerinden 
Kübra, Zeynep ve Raziye K. adrese 
sevk edilen ambulanslar tarafın-
dan kaldırıldıkları Beyşehir Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 
Yaralıların hayati tehlikelerinin bu-
lunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili 
başlatılan soruşturma sürüyor.
n İHA

FETÖ’ye yönelik ‘ankesörlü 
telefon’ operasyonu

Şarampole devrilen
otomobildeki 4 kişi yaralandı

Samsun’da beylik tabancasıyla 
kendini vurarak intihara kalkışan, 
tedavi altına alındığı hastanede 
hayatını kaybeden 4 aylık polis 
memurunun cenazesi düzenlenen 
törenin ardından memleketi Kon-
ya’ya getirildi. 

Olay, Samsun’un Bafra ilçesi-
nin Emirefendi Mahallesi Emniyet 
Sokak’ta bulunan Bafra İlçe Em-
niyet Müdürlüğü lojmanında dün 
akşam meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Samsun Emniyet Mü-
dürlüğü Bölge Trafik Şube Müdür-
lüğü Bafra İstasyon Amirliğinde 
görevli polis memuru Enes Gökçe 
(26) beylik tabancasını kafasına da-
yayarak tetiğe bastı. Silah sesini du-
yan meslektaşları eve girdiklerinde 
polis memuru Gökçe’yi yerde kan-
lar içinde yatarken buldu. Olay ye-
rine çağrılan 112 Acil Servis ekip-

leri tarafından ambulansla Bafra’da 
özel bir hastaneye kaldırılan polis 
memuru burada yapılan ilk müda-
halesinin ardından Samsun Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp 
Fakültesine sevk edildi. Enes Gök-
çe Samsun’daki hastanede yapılan 

müdahalelere rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 
ay önce göreve başladığı öğrenilen 
Enes Gökçe için Samsun Emniyet 
Müdürlüğü önünde tören düzendi. 
Törene, Samsun Vali Vekili İbrahim 
Avcı, Samsun Emniyet Müdürü Ve-

dat Yavuz, emniyet mensupları ve 
Enes Gökçe’nin yakınları katıldı. 
Yapılan dua ev alınan helalliklerin 
ardından Enes Gökçe’nin cenazesi 
Konya’nın Selçuklu ilçesine gönde-
rildi.
n İHA

Kendini vuran polis için tören düzenlendi 
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Türmak Grup Onursal Başkanı ve 
TÜRMAK Grup Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdullah ve Yayha 
Türkyılmaz’ın 

babaları 
Ali Türkyılmaz’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Türmak Grup Onursal Baş-
kanı ve TÜRMAK Grup Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Abdullah ve 
Yayha Türkyılmaz’ın babaları Ali 
Türkyılmaz 90 yaşında hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhum Ali 
Türkyılmaz’ın cenazesi dün öğle 
namazını müteakip Havcı Veyis 
Camii’nde kılınan cenaze nama-

zı sonrasında Üçler Mezarlığı’na 
defnedildi. Türkyılmaz ailelerini 
acı günlerinde an MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe 
Başkanı Saffet Duran, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdülsettar 
Yarar,  AK Parti Konya İl Başkan 

Yardımcısı Ahmet Fatih Özboyacı 
ile Türkyılmaz ailelerin yakınları 
ve sevenleri katıldı. Merhum Ali 
Türkyılmaz 2 erkek , 1 kız çocuk 
sahibi idi. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Ali Türkyılmaz’a Allah-
tan rahmet sevenlerine ve yakın-
larına başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti’nin Karaman
adayı Sami Şahin oldu

AK Parti Karaman Belediye 
Başkan Adayı belli oldu. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
ve Meram Belediyesi Meclis Üye-
si görevini yürütürken, AK Parti 
Karaman Belediye Başkan Aday 
Adayı Olan Mahmut Sami Şahin 
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleş-
tirecek olan Mahalli İdareler Seçi-
minde AK Parti Karaman Belediye 
Başkan Adayı olarak gösterirdi. AK 
Parti Karaman İl Başkanlığı, Face-
book ve Twitter hesabından yaptı-
ğı açıklamada, “İl Belediye Başkan 
Adayımız Mahmut Sami Şahin. 
Karaman’ımıza hayırlı uğurlu ol-
sun” ifadelerine yer verildi.  

MAHMUT SAMİ ŞAHİN KİMDİR? 
1971 yılında Karaman’da doğ-

du. Gazi Mustafa Kemal İlkoku-
lu’ndan 1982 yılında ve (araman 
İmam Hatip Lisesi’nden 1989 
yılında mezun oldu. Selçuk Üni-
versitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünü 1993 yılında bitirdi ve 
aynı Üniversitede yüksek lisansı-
nı tamamlayarak Makine Yüksek 
Mühendisi oldu. 1992-1993 döne-
minde S.Ü. Eğitim Fakültesi’nden 
Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. 
Karaman’da bir süre devlet me-
murluğu görevinden sonra: özel 
sektörde makine imalat ve hidrolik 
otomasyon sektörlerinde yönetici 
olarak çalıştı. 1998 yılında kendi 
firması olan Simya Hidrolik Oto-
masyon Ltd. Şirketini kurdu. 2000 
yılında Karaman ve Konya’da 
otogaz dönüşüm ve projelendir-
meleri yaptı. 2004 yılında Bosch 
Rexroth firmasının Karaman’ın 
da içinde bulunduğu Konya Bölge 
Ana Bayisi /e Bölge Müdürü oldu. 
Orta derecede İngilizce ve Arapça 
bilmektedir. Savunma sanayi ile 
iIgili bazı projelerde çözüm ortağı 
olarak görev aldı. Türk Uçak Sana-
yi (TAİ) ve ASELSAN bünyelerin-
deki projelerde çözüm mühendisi 
olarak proje uygulamaları yaptı. 
Üniversitelerde: odalarda ve özel 
sektörde Hidrolik ve Endüstri 4.0 
konularında seminerler ferdi. Mev-
lana Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK 
ve Gençlik ve Spor Bakanlığı pro-
jelerinde koordinatör olarak görev 

yaptı. 2015 yılında kurulan Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tek-
nopark Yönetici A Ş kurucu şirket 
ortağı ve yönetim kurulu üyesi 
oldu. TÜBİTAK MAM Robotik 
Kümelenme Grup üyesi ve KOP 
bölgesi İNNOPARK KOBİ Mentör 
Projesi komite üyesidir. TÜBİTAK 
ve Konya İnnopark A Ş. de pro-
je değerlendirme panelisti olarak 
görev yapmaktadır. 2010 yılında 
Ak Parti Meram İlçe teşkilatında 
yönetim kurulu üyesi olarak göre-
ve başladı ve Ar-Ge’den sorumlu 
Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekre-
terliği görevlerinde bulundu. 2014 
yerel seçimlerinde AK Parti’den 
Meram Belediyesi Meclis üyesi se-
çildi ve aynı zamanda Büyükşehir 
Meclis Üyesi oldu. Meram Belediye 
Başkan Vekilliği, İmar Komisyonu 
Üyeliği, Yerel Kalkınma Komisyo-
nu Başkanlığı ve Büyükşehir Encü-
men Üyeliği yaptı. Beş yıldır Konya 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Ve-
killiği ve AK Parti Büyükşehir Mec-
lis Grup Başkan Vekilliği görevle-
rini yürütmektedir. Değişik sivil 
toplum kuruluşlarında aktif görev 
aldı ve sosyal faaliyetler içinde bu-
lundu. MMO, KIZILAY, MÜSİAD, 
KSO, KTO ve Selçuk Üniversitesi 
Mak. Müh. Bölümü Sanayi Danış-
ma Kurulu üyelikleri bulunmakta-
dır. Karaman ve Konya’da yatırım-
ları devam etmekte olan Mahmut 
Sami Şahin halen kendi şirketinde 
Genel Müdür olarak görev yap-
makta olup evli ve 4 çocuğu var.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da bir kişi, çocukluğundaki tüm sınıf ehliyetlere sahip olma ve araçları sürme hayalini yıllar 
sonra gerçekleştirerek, 31 sınıf ehliyet aldı. Şimdiki hayali ise tüm SRC belgelerine sahip olmak

31 sınıf ehliyet aldı!
Konya’da bir kişi, çocukluğunda-

ki tüm sınıf ehliyetlere sahip olma ve 
araçları sürme hayalini yıllar sonra 
gerçekleştirerek 31 sınıf ehliyet aldı. 
Ehliyetinin arkasındaki tüm alanlar 
dolan İbrahim Kemer, şimdiki haya-
linin de tüm SRC belgelerini almak 
olduğunu söyledi.

Ağabeyinin çalıştığı sürücü kur-
suna ziyarete giden ve orada soh-
bet sırasında ehliyetlerin tamamını 
alma şansı olup olmadığını merak 
ederek soran evli ve üç çocuk baba-
sı İbrahim Kemer (34), bu şansının 
olduğunu öğrenince ehliyet almak 
için kursa kaydoldu. 2009 yılından 
itibaren ehliyetlerini almaya baş-
layan Kemer, 2016 yılında da iki 
yıl boyunca sınavlara girerek aldığı 
ehliyetlerle toplam 31 sınıf ehliyet 
sahibi oldu. Azimli bir çalışma ile ço-
cukluk hayali olan tüm sınıf ehliyet-
lere kavuşan İbrahim Kemer, şimdi-
ki hayalinin SRC belgelerini almak 
olduğunu ifade etti. 
‘22 AY BOYUNCA EHLİYET SINAVLARI 

İÇİN ÇALIŞTIM’
Yıllardır hayalini ve bu alandaki 

iş hedeflerini anlatan bir petrol is-
tasyonunda pompacı olarak çalışan 
İbrahim Kemer, “Benim zaten ço-
cukluktan kalan bir hayalim, onları 
hedeflemek... Daha güzel şeyler 
olacak. Çok şükür aldık. Bu alanda 
işlerimi daha fazla ilerletmek istiyo-
rum. Tabii ki bu ehliyetlere bu kadar 
para yatırıp karşılığını illa ki almak 
istiyorum. Şuan yeni yeni toparla-
nıyorum. İnşallah ileride daha güzel 
şeyler olacak” şeklinde konuştu. 

22 ay boyunca ehliyet sınavları 
için çalıştığını ve aralıksız sınavlara 
girdiğini belirten Kemer, “Bütün her 
şeyi, bütün iş makinelerini kullanı-
yorsun. Kazandıktan sonra direksi-
yonuna da gitmek zorundasın. Çok 
şükür onları da kazandık, onlardan 
da geçtik, hak ettik. Ben bu tüm 
sınıfları aldıktan sonra kendi ehliye-
timi dahi 3 ay boyunca alamadım. 
Yazamadılar eski ehliyete Trafik 

Tescilde de epey uğraştık. Sonunda 
aldık. Şimdi SRC’lere uğraşıyorum” 

ifadelerini kullandı. 

EHLİYETLERİN MALİYETİ TAKSİTLE 

10 BİN LİRAYI BULDU 
Aldığı ehliyetlerin maliyeti hak-

kında konuşan İbrahim Kemer, “Bu 
ehliyetlerin ödemesi bana taksit im-
kanıyla sağlandı. Benim ehliyetler o 
zaman 7 bin 500 lira falan, harcı ile 
10 bin lirayı buldu. Şuanda herhal-
de yaklaşık bir elli bin liraya kadar 
ulaşabilir bu rakam. Her ehliyet başı 
bin 500 lira olarak düşünürsek. Ben 
zaten köyde yetişen biriyim. Zaten 
bütün makineleri kullanabilirdim. 
Bunları sadece belgelendirmek iste-
dim. Şuanda lastik tekerleği dönen 
kullanamadığım tek bir araç o da 
uçak” dedi. 

Hedef olarak kendi işini kurmak 
istediğini ifade eden İbrahim Ke-
mer, “SRC alıyorum şimdi. Kendim 
kurtarıcı işini yapmak istiyorum. İn-
şallah Allah nasip ederse bir kurtarı-
cı alacağız. Ondan sonra ehliyetleri-
miz bize faal olarak daha iyi yardımcı 
olacak” diye konuştu.  n İHA

Türmak Grup Onursal Başkanı Ali Türkyılmaz 90 yaşında vefat 
etti. Merhum Ali Türkyılmaz dualar ve tekbirlerle defnedildi

Ali Türkyılmaz dualar
ve tekbirle defnedildi
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  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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ZAYİ
2016 yılında 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi’nden almış 
olduğum Kalfalık Belgemi kaybettim, hükümsüzdür.

MUSTAFA YOL

Z-426

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden almış 
olduğum Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

ELİF SAVAŞIR

Z-427

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.
DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız 
bay güvenlik elamanı alınacaktır.

Kardeşinin attığı 
bıçak sırtına saplandı

Eğitim-İş Seydişehir Şube’de 
Öğretmenler Günü kutlandı

Konya’da kardeşiyle kavga 
eden 11 yaşındaki çocuk, 4 yaşın-
daki kardeşinin attığı bıçağın sırtına 
saplanması sonucu yaralandı. Olay, 
merkez Karatay ilçesi Başak Ma-
hallesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 11 yaşındaki E.T. ile 
4 yaşındaki kardeşi B.T. evlerinin 
bahçesinde henüz belirlenemeyen 
bir nedenle kavga etti. İki kardeş-
ten B.T. kavga ettiği ağabeyi E.T.’ye 
bıçak fırlattı. Kardeşinin attığı bıça-
ğın sırtına saplanması sonucu E.T. 
yaralandı. İki çocuk daha sonra 
anneleri Aysel T.’nin yanına gitti. 

Çocuğunu kanlar içerisinde gören 
anne Aysel T. durumu polis ve sağ-
lık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ardından yarala-
nan E.T. ambulansla Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Çocuğuyla 
beraber hastaneye gelen anne Ay-
sel T. ambulanstan indiği sırada 
olayın nasıl olduğunu soran gazete-
cilere, “Çocuklar kavga etmiş böyle 
olmuş” diye cevap verdi.  Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Akşehir’de ‘Kral terzi’ olarak bilinen 67 yaşındaki Orhan Köroğlu, tarihi Arasta Çar-
şısı’ndaki iş yerinde 50 yılı aşkın süredir çizgili pijama dikerek, bir kültürü yaşatıyor

Nostaljik çizgili 
pijamaları yaşatıyor

Yeşilçam filmlerinde sık sık si-
nemaseverlerin karşısına çıkan, 
mavi-beyaz, kırmızı-beyaz ve kah-
verengi-beyaz çizgili nostaljik pija-
maların piyasadaki diğer ürünlerden 
daha rahat ve sağlıklı olduğunu dü-
şünen Orhan usta, ömrü yettiği sü-
rece çizgili pijamaları meraklılarıyla 
buluşturmaya devam etmek istiyor. 

Gençlik çağında bir terzinin ya-
nında çırak olarak mesleğe adım 
atan Köroğlu, aradan geçen yıllarda 
özellikle diktiği çizgili pijamalarla 
adını duyurdu. Orhan ustanın ünü-
nü duyan meraklıları, kendisini tele-
fonla arayarak sipariş veriyor.

Meslekten kazandığı ile 5 çocu-
ğunu büyüten, bugün kadar binlerce 
nostaljik pijama diken Orhan usta, 
kendisine ait dükkanını askerden 
sonra açtığını, o günden bu yana 
işini severek, heyecanla yaptığını 
söyledi.

‘SOSYAL MEDYADAN GÖRÜP 
SİPARİŞ VERİYORLAR’

Makasını, kumaşlarını, müşteri-
lerini sevdiğini, her birine ayrı ayrı 
kıymet verdiğini belirten Köroğlu, 
şöyle devam etti: “Gençlik yıllarım-
dan beri çizgili pijama dikerim. 50 
yıldır pijama dikiyorum, müşterile-
rim de bunu biliyor. Çevre il ve ilçe-
lerden Akşehir’e yolu düşenler bana 
gelip pijama siparişi verirler. Ayrıca 
telefonla sipariş verenler de çok olur. 
Örneğin İstanbul’a, Ankara’ya çok 
pijama dikip gönderiyorum. Ziyareti-
me şehir dışından gelen biri fotoğra-
fımı ve telefonumu sosyal medyada 
paylaşmış. Şimdi internetten telefon 
numaramı bulanlar bana ulaşıp çiz-
gili pijama istiyorlar. Ben de onlarla 
ilgilenip, boyu nasıl, bedeni nasıl 
öğrenip ona göre dikim yapıyorum.” 

Köroğlu, bir pijamaya yaklaşık 
5-6 metre kumaş gittiğini, tama-
men pamuklu kumaştan yapılan bu 
pijamaların 50 ila 100 lira arasında 
bir rakama mal olduğunu anlattı. 
Pijamaları genellikle üç düğmeli ve 
cepli diktiğini aktaran Orhan usta, 
“Çok sağlıklıdır bu pijamalar, piya-
sadaki eşofmanlar gibi değildir. Pa-
mukludur terletmez, kullanışlıdır. 
Seveni çok. Biz de severek çok dik-
tik. Bunlar için İstanbul’dan telefon 
açıyorlar, bu pijamaların çok ilgilisi 
var. Herkes çok seviyor çizgili pija-
maları. Devamlı telefon açıp sipariş 
veriyorlar. İlla çizgili, mavi çizgili, 
beli kuşaklı, lastikli, 3 düğmeli, yırt-
maçlı, eski tiplerden çizgili pijama 
istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

‘EN ÇOK İLGİ GÖREN 
RENK MAVİ ÇİZGİLİ’

Köroğlu, kendisinin de çocuklu-
ğundan beri çizgili pijama giydiğini, 
bunun kültürel bir değer olduğu-
na inandığını dile getirerek, şunları 
kaydetti: “Eski filmlerde ve günlük 
hayatta bu pijamalar çok kullanılır-
dı. Şimdi de yine sürüyor bu kültür. 
Eskiden bunları Türk filmlerinde Ke-
mal Sunal giyerdi, Şener Şen giyerdi. 
Bu pijamalar nostaljik pijamalar. Ben 
de bir nostaljiyi yaşatmaya çalışıyo-
rum. Bu pijamaları herkese tavsiye 
ederim. Herkes giysin, memnun ol-
sun. Ben özellikle bunları çok sağlıklı 
oldukları için yapıyorum. Pamuklu 
olduğu için teri çekiyor ve rahat. Bu 
yüzden de hiç vazgeçilmiyor. Kimi 
lastikli istiyor, kimi iplikli istiyor. Kim 
nasıl isterse o şekilde yapıyoruz. En 
çok ilgi gören renk mavi çizgili ve 
sonrasında da kırmızı çizgili.”
n AA

24 Kasım Öğretmenler Günü 
nedeniyle Eğitim-İş Seydişehir şu-
besinde düzenlenen yemekteki ko-
nuşmalarda öğretmenlerin sorunları 
ve giderek itibarsızlaştırıldıkları ko-
nuşuldu.

Seydişehir Kuğulu parktaki ye-
meğe, Eğitim-İş Seydişehir Seydi-
şehir Şube Başkanı Ertan Özkaynak, 
yönetim kurulu üyeleri, Konya Şube 
Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, yönetim 
kurulu üyeleri, Eğitim-İş Eski Genel 
Başkanlarından Veli Demir, CHP 
Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel, 
Seydişehir Belediye Başkan Adayı 
Mehmet Katlav, sendika üyesi öğ-
retmenler katıldı. 

Yemeğin açılışında konuşan 
Eğitim-İş Seydişehir Şube Başka-
nı Ertan Özkaynak öğretmenlerin 
gününü kutlayarak, “Ekonomik 
anlamda zor koşullar altında öğret-
menlik mesleğini yürütüyoruz. Gün 
geçtikçe mesleğimize olan saygı ve 
sevgi azalmaktadır. Bütün bunlara 
rağmen mesleğimizi sürdürüyoruz. 
Umarım iktidar öğretmenlerin so-

runlarını kalıcı olarak çözer” dedi.
ÖĞRETMENLER ESKİ İTİBARINA 

KAVUŞTURULMALIDIR
Eğitim-İş Konya Şube Başka-

nı Özgür Ulaş Yiğit öğretmenlerin 
sorunlarına değinerek, “Eğitim-İş 
olarak öğretmenlerin eski itibarına 
kavuşması için hükümetten ve ba-
kanlıktan taleplerimiz sürüyoruz. 
Bunun mücadelesini veriyoruz. 
Öğretmenlik meslek kanunu öğret-
menlerin iş güvencesini sağlayacak, 
mesleki saygınlığı güçlendirecek 
şekilde düzenlenmelidir. Öğretmen-
lere yönelik şiddetin önüne geçecek 
önlemler alınmalıdır. Uzman/Ba-
şöğretmen adaletsizliği giderilme-
li, bu unvanlar kaldırılarak 5 yılını 
dolduran öğretmenlere Uzman 
Öğretmenlik, 10 yılını dolduran 
öğretmenlere de başöğretmenlik 
tazminatı ödenmelidir. Yaşadığımız 
bütün sorunlara rağmen bütün öğ-
retmenlerimizin, eğitim emekçileri-
nin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutluyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 
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‘Görevimiz Hakkı ayakta tutmaktır’

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şubesi tarafından 
Şerafettin Camii’nde sabah na-
mazı programı düzenlendi. Çok 
sayıda genç ve dernek üyesi sa-
bah namazı için camide buluş-
tu.  Etkinlik sonrası bir açıklama 
yapan AGD Konya Şube Başkanı 

Mehmet Parlak, “Gençliğimizin 
iyi, doğru ve faydalıdan yana ol-
ması için çalışmaları sürdürüyo-
ruz. Her birimizin bir sorumlu-
luğu var. Taşımış olduğumuz bu 
emanete halel gelmemesi için 
mahalle mahalle, ilçe ilçe çalışı-
yoruz. Biz de bir emanet var ve 

bu emaneti Rabbimin razı olaca-
ğı şekilde 40 milyon gencimizi 
nasıl eğitebiliriz, nasıl ailesine 
ve vatanına faydalı hale getire-
biliriz derdi ile koşuyoruz” dedi. 
Parlak, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bizim derdimiz iyiliklere 
güzelliklere giden çıkış yolunu 

göstermek; iyilikler güzellikler 
için gayret etmek ve iyiliklere 
güzelliklere kavuşmaktır. Bunun 
da ilk aşaması meselelere daha 
geniş bir perspektiften bakabil-
mektir. Dünya 20. yüzyılda Ba-
tı’nın siyasi, ekonomik, kültürel, 
askeri ve teknolojik hâkimiye-

tine tanıklık etti. İçinde bulun-
duğumuz 21. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde de aynı hâkimiyet devam 
ediyor. Batı her alanda hâkimi-
yetini sürdürüyor. Batı’nın bu 
üstünlüğü yeryüzüne barış ve 
adalet getirmiyor. Geçtiğimiz 
yüzyıla iki dünya savaşı sığdır-

dılar ve milyonlarca insan öldü. 
Bizim görevimiz Hakkı ayakta 
tutmaktır. Adil davranmak he-
pimizin görevidir. Adaleti tesis 
etmek için çalışmamız gerekir.” 
Sabah namazı sonrası etkinliğe 
katılan gençlere çorba ikramın-
da bulunuldu. n HABER MERKEZİ 

Eğitimci-Yazar ve NLP Uzma-
nı Alişan Kapaklıkaya, Ribat Eğitim 
Vakfı tarafından düzenlenen “Aile 
içi İletişim” konulu konferansta 
Konyalılarla buluştu.

Mevlana Kültür Merkezi Sema 
Salonu’nda düzenlenen “Aile içi İle-
tişim” programında Eğitimci-Yazar 
Alişan Kapaklıkaya, konferans önce-
si salonu dolduran vatandaşlarla da 
sohbet edip fotoğraf çektirdi. Kendi 
ailesinden ve hayatından örnek-
ler sunarak iletişimin toplumdaki 
önemine dikkat çeken Kapaklıkaya, 
bu sunumunun ardından Mevlana 
Kültür Merkezinde “Aile içi İletişim” 
konulu bir konferans verdi. Kısa bir 
süre önce kızını kaybettiğini anlatan 
Kapaklıkaya, “İzin verirseniz sizin 
gönlünüze, yüreğinize misafir olmak 
istiyorum” diye konuşmasına başla-
dı. Yaptığı esprilerle insanları güldü-
ren, zaman zaman kendi hayatından 
sunduğu örneklerle de duygusal 
anlar yaşatan Alişan Kapaklıkaya, 

konferansında sevginin emek iste-
diğini, bakım istediğini, ilgi istediğini 
anlatarak evlilikte birlikte oluştur-
duğumuz sevgi çınarına emek ver-
mek gerektiğini söyledi. Aile içi ile-
tişimde toplumumuzun hep batının 
dayattığı aile içi iletişim kanallarını 
kullanmaya çalıştığını söyleyen Ka-
paklıkaya, “Bizler hep batının bize 
dayattığı aile içi iletişim kanallarını 
eşler arasında kullanmaya çalıştık. 

Çocuklarımızı da o kanaldan besle-
dik. Gerek aile içi etkili iletişimde ge-
rekse çocuklarımızı yetiştirme süre-
cinde tertemiz tarihimize ve kültüre 
göz atmamız, ondan feyiz alarak aile 
içinde eşlerimizle ve çocuklarımızla 
etkileşimimizi dizayn etmemiz daha 
yerinde olacaktır” diye konuştu. Ai-
lenin önemine dikkat çekerek  Ribat 
Eğitim Vakfı’nın çalışmaları hakkın-
da bilgi veren Yönetim Kurulu Baş-

kanı Mehmet Küçüktoka ise, Son 
zamanlarda aile yapımız hızla bozul-
maya başladı. 

Ribat Eğitim Vakfı olarak bunun 
farkındayız ve bunu da ailelere iyi 
anlatarak neslimizi korumaya çalı-
şıyoruz. Yine vakfımız insani yardım 
ve diğer faaliyetlerinin yanı sıra baş-
ta aile olmak üzere eğitim faaliyetle-
rini de düzenlemeye devam ediyor” 
ifadesi ile misafirlere teşekkür etti.  
Binlerce kişinin katıldığı konferans 
sonunda Ribat Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Küçükto-
ka tarafından Alişan Kapaklıkaya’ya 
Konya’yı ve Mevlana Celaleddin 
Rumi’yi yansıtan bir hediye takdim 
edildi. Kapaklıkaya, konferansının 
sonunda Mevlana Kültür Merkezi 
fuaye salonunda hayranları için ki-
taplarını da imzaladı. Mevlana Kül-
tür Merkezindeki konferansı, Ribat 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri 
ile çok sayıda vatandaş izledi.  
n HABER MERKEZİ

Ribat Eğitim Vakfı
Yemen’e yardım eli uzattı

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Küçük-
toka, Yemen’de 3 yılı aşkın sü-
ren iç savaştan dolayı büyük bir 
insanı kriz olduğunu ve Ribat 
olarak Yemen’e yardım götür-
düklerini söyledi. 

Ribat Eğitim Vakfı binasında 
basın mensuplarıyla buluşan Ri-
bat Eğitim Vakfı Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Küçüktoka, 
burada Ribat Eğitim Vakfı’nın 
çalışmaları hakkında geniş bil-
gi verdi. Ribat Eğitim Vakfı’nın 
Konya ve Türkiye’deki bazı ça-
lışmalarını anlatan Başkan Kü-
çüktoka, eğitimden aşevine, 
giyecekten yiyeceğe kadar bir 
çok konuda ihtiyaç sahiplerine 
yardım edildiğini söyledi. Bu 
yardımların büyük çoğunlu-
ğunun Konyalı yardımseverler 
tarafından yapıldığını söyleyen 
Küçüktoka, kış aylarının gel-
mesiyle birlikte bu yardımların 
hız kazandığını söyledi. Ribat’ın 
çalışma düzeni ve şeffaflığından 
da bahseden Küçüktoka, “Bura-
da yardımlarımız başta olmak 
üzere her şey kayıt altındadır. 
Hayırsever vatandaşlarımızın 
yaptığı yardımlar makbuz karşı-
lığında kendilerine verilir. Daha 
sonra yapılan yardım ulaştığın-
da kendisine de haber verilir. 
Yapılan en küçük yardım bile 
tam 3 kez kayıt altına alınır ve 
makbuzlarla birlikte arşive alı-
nır. Burada kimin ne yaptığı her 
şey açıktır ve nettir” dedi. 

EĞİTİMDE BÜYÜK İMKANLAR
Kur’an Kursları, öğrenci 

yurtları, öğrenci kursları ve çe-
şitli faaliyetlerle eğitimde de bü-
yük katkı sağladıklarını söyleyen 
Küçüktoka, “biz sadece yardım 
faaliyetlerinde bulunmuyoruz. 
Yurtlarımızla birlikte öğrenci-
lerimize güzel bir geleceğe ha-
zırlanmalarını yardım ediyoruz. 
Yurtlarımızda kalan öğrencileri-
mize her türlü kolaylığı ve im-
kanları sağlamaya çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

OSMANLI TORUNLARINI 
BEKLİYORLAR

Yurt dışı yardımlarını da an-
latan Başkan Küçüktoka, özel-
likle Afrika ülkelerindeki müsla-

manların çok zülüm çektiğini ve 
Türkleri beklediklerini söyledi. 
Yurt dışı yardımlarının ulaştı-
rılmasına katıldığını söyleyene 
Küçüktoka oradaki yaşadıklarını 
ve gördüklerini şu şekilde anlat-
tı; “Sudan’a yardım malzemesi 
götürdük. Oradaki gördükle-
rimden sonra çok etkilendim. 
İnsanlar baraka bile denileme-
yecek yerlerde kalıyorlar. Hris-
tiyanların misyonerlik faaliyet-
lerine maruz kalıyorlar. 25 – 30 
Dolar karşılığında Hristiyan olu-
yorlar. Bizler orada Müslüman 
insanlara ulaştığımızda bize, 
‘Siz Osmanlısınız. Nerede kal-
dınız. Dedeleriniz yıllarca bizi 
burada korudular. Bizim şimdi 
kimsemiz yok ve bizleri az bir 
paraya kandırarak Hristiyan ya-
pıyorlar. Ey Osmanlının torunla-
rı ümmet sizi bekliyor’ diyorlar. 
Bizler bu manzaralar karşısında 
çok etkilendik ve Türkiye’mizin 
oralardaki önemini öğrendik. 
Bizler her zaman Afrika’daki 
Müslüman coğrafyalara yardım 
götürmeye devam edeceğiz. Sa-
dece gıda yardımı değil yapabil-
diğimiz kadar su kuyusu açma-
ya devam ediyoruz. ” dedi. 
YEMEN’E YARDIM KAMPANYASI 

Yemen’in iç savaştaki duru-
munu ve oraya yapılacak yar-
dımlarını anlatan Küçüktoka, 
“Yemen’e yapılacak yardımlar 
için Ribat olarak bütçe ayırıyo-
ruz. Buradaki iş adamlarımız ve 
hayırseverlerimizin yardımıyla 
birlikte Yemen’e yardımları-
mızı ulaştıracağız. Yemen’e bir 
kampanya başlattık. Hayırsever 
insanlarımız bize ulaşarak Ye-
men’e yardım talebinde bulu-
nuyorlar. Kampanyamızda ise 
bir gıda kolisı 100 lira bedeli bu-
lunuyor. Yemen’deki insanlığın 
acil giıda ve sağlık yardımına ih-
tiyaçları var. Kampanyamızdan 
bir tanesi de mesaj yoluyla ya-
pılıyor. ‘Yemen’ yazarak ‘2602’e 
atılan mesajlarda da 5 Lira ba-
ğış yapılmış olunuyor. Yemen’e 
ayırdığımız bütçe tamamlandı-
ğında TİKA ve Kızılay’la birlikte 
Yemen için toplanan yardımları 
ileteceğiz” dedi.  
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, “Bugüne kadar betona dökülen 
paranın yarısı başka alanlarda harcansaydı, Türkiye bugün bu sıkıntıları yaşamazdı” dedi

Parayı betona döktük
sıkıntıya boğulduk!

Saadet Partisi Konya İl Teşki-
latının Kasım ayı İl Divan Toplan-
tısı gerçekleştirildi. Parti binasında 
düzenlenen toplantıya parti Genel 
Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğ-
lu’nun yanı sıra; parti Genel Sekre-
teri Tacettin Çetinkaya, İl Başkanı 
Av. Hasan Hüseyin Uyar, parti il 
başkan yardımcıları, ilçe başkanla-
rı, Karatay Belediyesi Eski Başkanı 
Mehmet Şen, AGD Konya Şube 
Başkanı Mehmet Parlak, MİLKO 
temsilcileri ve çok sayıda partili 
katıldı. Konuşmacı Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ej-
deroğlu, hükümetin ekonomi politi-
kalarını eleştirdi.

ÜLKENİN EN BÜYÜK
PROBLEMİ EKONOMİ

16 yıl sonra Saadet Partisi’nin 
ilk kez Milletvekili çıkardığını hatır-
latan Ejderoğlu, bu gelişmenin yeni 
bir doğuma vesile olacağını ifade 
etti. Türkiye’nin gözünün Konya’da 
olacağını dile getiren Ejderoğlu, 
“Şahlanış, Konya’dan başlayacak” 
dedi. Türkiye’nen en önemli soru-
nunun ekonomi, işsizlik ve yüksek 
enflasyon olduğuna dikkat çeken 
Ejderoğlu, “Türkiye’nin yatırım so-
runu, kalkınma ihtiyacı var. İktidar, 
cari açığın düşürülmesini, enflasyo-
nun indirilmesini ve üretimin artı-
rılmasının elzemliğini dile getiriyor. 
Açıklanan tüm ekonomik reform-
larda bu sorunu çözebilecek yönlere 
vurgu yapılmaktadır. Ancak önemli 
olan yapısal reformları yapabilme 
kararlılığıdır. İktidar; borçlanma 

yerine kaynak üretmeyi, tüketim 
yerine üretimi geliştirici kalkınma 
anlayışını temel almalıdır.  16 yıl bo-
yunca iktidar düzgün bir ekonomi 
politikası yürütseydi bugün işsizlik, 
yüksek enflasyon ve cari açık gibi bir 
sorunumuz olur muydu? Bu iktidar 
hangi sanayicinin veya üreticinin 
sorununa çare olmuştur?” şeklinde 
konuştu.

HAMASET SİYASETİ
İŞ FALAN ÇÖZMEZ

250-300 bin gencin ülkedeki 
istihdam problemi sebebiyle beyin 
göçü gerçekleştirdiğine dikkat çe-
ken Genel Başkan Yardımcısı Ejde-
roğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Hamaset siyaseti, her sektörden 
gelen küçülme haberlerini örtmeye 
yetmez. Bütçede artan faizi sürekli 
gizlemeye de hamaset siyaseti yet-

mez. Faiz lobisinden dem vurulsa 
da faiz artışını frenlemeye güçleri 
yetmez. Hamaset siyaseti, ithalata 
olan bağımlılığı azaltmaya yetmez. 
Hamaset siyaseti, çözüm üretme-
diği gibi soğan depolarını basar. Fı-
rıncılara zam yapmaması için baskı 
yapar, hamaset siyaseti. Hamaset, 
istihdam sağlamak için hapishane 
açar. Hamaset siyaseti, gerçekler 
konuşulmasın diye fizibilitesi yapıl-
mayan çılgın projeler peşinde koşar. 
Bütçesinde yatırıma ayırdığının iki 
katını faize ödenek olarak ayırttırır. 
100 günlük eylem planı hazırlansa 
da hangisinin gerçekleştiğinin hesa-
bını veremez.”

KURDELE KESMEK İLE 
SORUNLAR AŞILMAZ

Gerçekler ile yüzleşmek için 
Tüketici Fiyat Endeksine bakmaya 

gerek olmadığını aktaran Ejderoğ-
lu, her şeyi görmek için vatandaşın 
yüzüne bakmanın yeterli olacağını 
kaydetti. “Bu gerçekler ile yüzleş-
mek için işsizlik rakamlarına bak-
mak değil, çocuğuna okul kıyafeti 
alamadığı için intihar eden insanı-
mızı hatırlamak yeterlidir” diyen 
Ejderoğlu, daha sonra şunları kay-
detti: “Sanayicinin ne halde olduğu-
nu hissetmek için kapasite kullanım 
oranlarına değil, kredi oranlarına 
bakmak yeterlidir. Sadece ekono-
mideki olumsuzluklara değil, dış 
politikadaki tıkanıklığa da bakmak 
yeterlidir. Suç oranlarının artışına 
değil, parçalanan ailelere bakmak 
yeterlidir. Bu gerçekler ile yüzleşen-
ler için yerel seçim, bir zihniyetin 
değerlendirdiği seçimler olacaktır. 
Hangi sektöre, hangi konuya ve 
hangi kesime bakarsanız bakın, gi-
dişatının olumsuz olduğu açıktır. Bu 
gidişat, krizden daha fazla ele alın-
ması ve üzerinde düşünülmesi ge-
reken bir durumdur. Milletimiz bir 
umut arıyor. Bugüne kadar betona 
dökülen paranın yarısı, teknolojiye 
dökülseydi Güney Kore’yi geçerdik. 
Önemli bir genç nüfusu olan, tarım 
ve hayvancılık alt yapısına sahip 
olan bu ülke neden gelişmiş 5 ülke 
arasında değil de, kırılganlığı en faz-
la olan 5 ülke arasında yer alıyor? 
Biz, bunların hesabını yapıyoruz. Bu 
ülkenin sorunları yapılan açıklama-
lar, düzenlenen zirveler ve kesilen 
kurdelelerle aşılamaz.”
n HABER MERKEZİ 

Kapaklıkaya Konyalılarla buluştu
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Meram Belediye Başkanı Aday 
Adayı Av. Hikmet Tosun, gazete-
mizin sorularını cevapladı. Kendi-
si ile hayatı, siyasete girişi, adaylık 
süreci, belediyeciliğe bakışı hak-
kında konuştuk ve ‘neden Meram 
İlçesi’ diye sorduk. Hikmet Bey’de 
bütün içtenliğiyle sorularımızı ce-
vapladı.

Sayın Hikmet Tosun sizleri kısaca 
tanıyabilir miyiz?

Konya’nın Çumra ilçesinde 
doğdum. İlk orta ve lise tahsilimi 
Konya’da tamamladım. Üniversi-
te eğitimi için İstanbul’a gittim. 
Eğitimimi İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde tamamla-
dım. Mezuniyet sonrası avukatlık 
stajlarımı tamamlayıp İstanbul’da 
avukatlık ve hukuk danışmanlı-
ğı yapmaya başladım. Uzun yıl-
lar İstanbul’da meslek hayatımı 
sürdürdüm. Son yıllarda mesleki 
faaliyetlerime İstanbul dışında 
Konya’da da devam ediyorum. 
Meram’da ikamet ediyorum.

Siyasete girişiniz, belediyeciliğe 
bakış açınızı ve neden Meram 

Belediye Başkanlığı aday adaylığı 
başvurusunda bulundunuz?
Her meslek erbabı gibi ben 

de hukukçu olarak uzun yıllar 
memleketime, insanlarımıza hu-
kuki konularda ve sorunlarında 
yardımcı olmaya çaba gösterdim. 
Yaşça ve tecrübe olarak olgunlaş-
tıkça Konya’nın maddi ve manevi 
değerleriyle büyümüş, gelişmiş 
birisi olarak Konya’mıza, Konya-
lı hemşehrilerimize artık başka 
bir boyutta hizmet etme vaktinin 
geldiğini düşünüyorum. Bu yönde 
gerek iç muhasebem ve gerek-
se çevremdeki başta siyaset, iş 
dünyası, üniversiteler gibi farklı 
alanlardan dost ve tanıdıklarımla, 
aklına, sağduyusuna güvendiğim 
dostlarımla bir süredir yaptığım 
istişareler neticesinde aktif olarak 
siyasete katılarak memleketime 
ve Konya’ ya güçlü katkıda bulu-
nabileceğime, hizmet edebileceği-
me olan inancım daha da güçlen-
di. Bu inanç, genel olarak ülkeme,  
özelde Konya’ya ve Meram ilçe-
mize hizmet etme ve katkıda bu-
lunma emelim beni ülkemizin en 
tecrübeli ve yetkin siyasi örgütü 
AK Parti Teşkilatı içerisinde görev 
almaya yöneltti. Partimizin ayrıca 
yerel yönetimlerde aradığı kriter-
leri bir davet kabul edip AK parti 
çatısı altında hizmet etmeye, bu 
yelpaze içinde olmaya talip olmak 
gurur vericidir. Çünkü AK Parti 
hiç kuşkusuz ülkemiz seçmenle-
rinin yüzde 50 ‘den fazla oyunu 
alarak milletimizin teveccühünü 
kazanmış, milletimizin milli ve 
manevi dinamiklerini temsil eden 
büyük bir sivil topum örgütüdür. 
Kısaca AK Parti Türkiye demektir.

Tabii Ülkemizin çok kritik sü-
reçlerden geçiyor olması ve Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde yerel 
yönetimlerimizin ülkemizin gele-
ceğine yön verme, milli hedefleri-
ne erişmedeki rolleri gittikçe artı-
yorken benim de pek çok yetişmiş 
insanımız gibi bu milli çabaya 

kayıtsız kalmam uygun olmazdı. 
Dolayısıyla bir yerden başlamak, 
omuz omuza, yürek yüreğe verip 
yeni atılımlar yapmaya daha faz-
la çaba göstermemiz gerekiyordu. 
İşte bu nedenle AK Parti Konya ve 
Meram İlçe Teşkilatlarımızla, AK 
Parti üyelerimizle, seçmenlerimiz-
le bir aradayım. Siyasete daha ak-
tif katılmamın ve AK Parti Meram 
Belediye Başkanlığı aday adayı 
olmama götüren süreci bu şekilde 
özetleyebilirim.

Bu noktada belediyeciliğe bakış 
açınızdan da bahseder misiniz? 
Belediyecilik faaliyeti sizce nasıl 

olmalı? 
Şunu evvela tespit etmek la-

zım; belediyecilik, toplumun tüm 
ortak ihtiyaçlarının ve giderlerinin 
karşılanmasını sağlayan hizmet 
ve faaliyetlerdir. Bu hizmet ve 
faaliyetler bütünün konusu 5393 
sayılı Belediye yasasında tek tek 
belirtilmiştir; yani kanunda bele-
diyecilik faaliyetleri tanımlanmış-
tır. Bizim de asgari çerçevemizi 
bu tanımdaki belediyecilik hizmet 
ve faaliyetleri oluşturmaktadır. 
Farklılığımızı ise bu yöntemle-
rimiz, projelerimiz ve bu asgari 
çerçevemizi genişletmeye yönelik 
stratejik yaklaşımlarımız oluştu-
racaktır. Belediyecilik sosyal bir iş 
olup tüm toplumu ilgilendirir. Bu 
yönde “sosyal belediyecilik” yani 
halkımızın beklentilerine karşı-
lık vermeye ve sorunlarına çö-
züm üretmeye yönelik faaliyetleri 
amaç edinmiş belediyecilik, bizim 
belediyecilik anlayışımızı özetler. 
Bu anlayışımız” insanımızı” mer-
keze koyar. Yani neler yaptığımız 
kadar nasıl yaptığımızın da önemli 
olduğunun altını çizmek istiyo-
rum. Belediyecilik hizmetinde 
halkımızın beklenti ve ihtiyaçla-
rıyla ilgilenirken farklılıkları anla-
mak, sürtüşmelere mahal verme-
mek ve samimiyeti ve güler yüzü 
hakim kılmak istiyoruz. Bizim için 
halkımıza, insanımıza yakın ol-
mak, her zaman ulaşılabilir olmak 
son derece önemli. Belediye baş-
kanı olmak nasip olursa başta ben 
olmak üzere tüm ekibimizin halkı-
mızın içinde, onlara yakın duruşu 
bizim farklılığımızı oluşturacak.  
Yaptığım işleri hep samimiyetle 
yapmak, gönülden, iştiyakla ça-
lışmak hep önemli oldu. Burada 
anlatmaya çalıştığım husus par-
timizin bu konularda önemsediği 
ve beklediği gönül belediyeciliği-
nin faaliyetlerimize ve hizmetle-
rimize yön vermesidir. Günümüz 
içtimai hayatında insanlar arası 
ilişkiler zayıflamakta, hakiki te-
maslar azalmakta ve bireyler yal-
nızlaşmaktadır. Sosyo-ekonomik 
ve teknolojik değişimler insanlar 
arası ilişkilere benzer şekilde ku-
rumlarla hizmet alanlar arasın-
daki ilişkileri de olumsuz yönde 
etkiyebilmektedir. Bu olumsuz-
luklara daha fazla mahal verme-
mek, daha katılımcı bir belediye 
vatandaş ilişkisi kurabilmek en 
önemli çabamız olacak. İlçemiz-
deki insanlarımızla yakından ilgi-

lenecek, onları dinleyecek, dert ve 
sevinçlerinde yerel yönetim ekibi 
olarak onları yalnız bırakmayaca-
ğız. Esasen belediyecilikte varmak 
istediğimiz nokta budur.

Belediyecilik anlayışınızdaki ana 
kriterleriniz neler olacaktır?
Partimizin ana ilkelerinden 

olan halka hizmet Hakka hizmet 
ilkesi elbette bizim de ana ilkemiz-
dir. Birlikte yönetim ilkesi ile tüm 
hemşerilerimizi ve sivil toplum 
kuruluşlarını lüzumlu süreçlere 
dahil edecek katılımcı bir yönetim 
tarzı oluşturmak istiyoruz. Şeffaf, 
içten ve güler yüzlü hizmetin su-
nulduğu doğal bir yapıyı oluştur-
mak ana hedefimizdir. Bununla 
birlikte takım oyunu prensibi ge-
reği takım ruhunun oluşmasını 
ve güçlenmesini destekleyerek, 
belediye teşkilatında A dan Z’ye 
uyum içinde bir yapı oluşturmak 
istiyoruz. Kişisellikten uzak, ama-
cı hizmet olan, işleyen bir sistem 
oluşturmak gerekmektedir.

Diğer önemli bir kriterimiz ya-
pılaşma ve şehircilikle ilgilidir. Ya-
tay yapılaşmaya öncelik vermek 
ana kriterimizdir. Meram gibi ye-
şil bir ilçenin dokusunu korumak 
asli görevimizdir. 

Biz ayrıca “halden anlayan 
belediyeciliği” tesis etmek ve ya-
şanır kılmak istiyoruz.; bu da esas 
ilkelerimizden birisidir. Belediye 
olarak halkımızın halini anlayıp 
onlara pratik çözümler üretmek 
ve aynı zamanda manen de onla-
rın yanında olmak bizi belediyeci-
likte farkımızı ortaya koyacaktır.

PAROLAMIZ; YEŞİL MERAM
Meram, Konya’nın yeşil dokusu en 
fazla olduğu ilçesidir? Bu sizin için 

yeterli midir?
Elbette yeterli değildir. Me-

ram daha yeşil ve yemyeşil ol-
malıdır. Tabi bu birden olacak bir 
şey değil. Her yıl emek vererek, 
ağaçlandırma ve yeşili artırma 
faaliyetleri konusunda ısrarcı ve 
kararlı olamaya devam edeceğiz. 
Yeşil Meram’a yeni Aydın Çavuş-
lar kazandırmak hedefimizdir. Pa-
rolamız YEŞİL MERAM’dır. Çıplak 
tepe ve dağların ve kırsal alanların 
yeşillendirilmesi, coğrafyamıza, 
iklimimize uygun her nevi ağacın 
dikilmesinin teşvik edilmesi proje 
hedeflerimizdendir. Tüm ilçede 
yaşayan her aile ferdini temsilen 
bir ağaç dikilmesi bu ağaçların 
ailelerce bakımının sağlanması, 
şehir içi cadde ve sokakların aza-
mi oranda ağaç ve yeşil ile dona-
tılması ve bağ-ı meramın aslına 
kavuşturulması titizlikle ve ka-
rarlılıkla üzerinde duracağımız bir 
husustur. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla Millet bahçeleri pro-
jelerini yaygınlaştırmak bizim de 
görevimiz olacaktır. Şehrin içeri-
sindeki bu bahçe ve parklarla şeh-
rimizin, ilçemizin nefes almasını 
sağlamak zorundayız.  Çok katlı 
binalar sağlıksız ve pek çok hasta-
lığa kolay yakalanan insanları ar-
tırmaktadır. Bu nedenle yatay ve 
doğal yapılaşmaya yönelik düzen-

lemeleri hayata geçirerek, bu tür 
projeleri destekleyeceğiz. Bahçeli 
evlerle hayat bulmuş olan doğal 
meram yapısını geliştirerek sosyal 
hayatın kalitesini artıracak, yeşili 
daha da yaygın hale getireceğiz.

Detaylarıyla bahsettikleri-
niz dışında insana yatırım, insan 
odaklı belediyecilik nasıl 
yapılmalıdır? Bunu biraz 
daha açarsanız seviniriz.

Aslında hayatın, dün-
yanın asli unsuru insan-
dır. Bunu önce iyi anla-
mamız gerekiyor. Her 
yapılan iş sonucunda 
insana dönecek ve onu 
etkileyecektir. Bu ne-
denle insanın fıtrat 
yapısına, insani haki-
katine aykırı eylemler 
aslında kendi toplum-
sal yapımıza zarar 
vermekten başka işe 
yaramaz. Dolayısıyla 
insani özelliklerimizi 
tahrip edici işler de-
mek aramızdaki an-
laşmazlıklar demek, 
hastalık demek, 
hukuki ihtilaflar 
ve bir sorunlar de-
mektir.  Başka bir 
açıdan sorunları-
mızın kaynağı in-
san bazlı faaliyet 
ve hizmetlerin az 
yapılması ya da 
yeterli düzeyde 
yapılmamasın-
da yatmaktadır. 
Rant ekonomi-
sine eğilimli, 
betonlaşan şe-
hirler çağımızın 
hastalıklarını 
çoğaltmakta, şid-
detlendirmektedir. 
Dolayısıyla önce-
liklerimizden biri 
de hemşehrilerimi-
zi sağlıksız şehirleş-
meden korumaktır. İlçemizdeki 
gençlerin sayısı bir hayli yüksek-
tir. Genç Nüfusumuz hızla art-
makla, Önümüzdeki orta ve uzun 
vadede bu sayı daha da artacaktır. 
Genç insanları anlamak, onlarla 
daha çok vakit geçirmek, onları 
toplumsal işlere, bilim, spor, sa-
nat gibi alanlarında çaba göster-
meye teşvik etmek, bu alanlarda 
özendirici ödüller vererek onları 
eve kapanmaktan ve bilgisayar, 
cep telefon, internet bağımlılı-
ğından korumaya yönelik ted-
birlere destek vermek öncelikle-
rimizdendir. Meram Belediyesi 
Her zaman gençlerin yanında ve 
onlarla olan genç ve dinamik bir 
belediye olacaktır İnşallah. Ayrı-
ca genç kardeşlerimize okumayı 
özendirecek faaliyetleri yapmak, 
sosyal ve kültürel alanları kurarak 
sosyalleşmelerini sağlamak vaz-
geçmeyeceğimiz çabalarımızdan 
olacaktır. İnsanımızın kalbine, 
aklına, zihnine ve geleceklerine 
yatırım yapmaktan heyecan du-
yuyoruz. Elbette bu şekilde atılan 

tohumlar, faaliyetler, ülkemize, 
milletimizin geleceğine atılmış bir 
yatırımlar olacaktır.
Biraz da projelerinizden bahsetmek 

ister misiniz ?
Farklı stratejik alanlar için pro-

jelerimiz ve çalışmalarımız vardır. 
Özellikle Meram’ı kültür ve sanat 
ilçesi yapmak, Meram’ı yeşilin 
ve temiz bir çevrenin hakim ol-
duğu bir spor merkezi ve aktivi-
te bölgesi olarak da geliştirmek, 
Meram’da bir çocuk üniversitesi 
ve bir uluslararası İslami İlimler 
Akademisi kurulmasına öncülük 
etmek, tarım ve sanayi konuların-
da kalıcı ve köklü çözümler üre-
tecek faaliyetleri başlatmak, dere 
vadisi projesine öncülük etmek ilk 
planda sayabileceğimiz proje ve 
faaliyetlerimiz bazılarıdır.  Proje-
lerimizle ilgili daha geniş ve kap-
samlı bilgileri ilerleyen günlerde 
sizinle ve diğer değerli basın men-
suplarıyla basınla paylaşacağımızı 
ayrıca belirtmek isterim.

Sayın Tosun, Konuşmanızın 
başından itibaren anlattığınız tüm  

bu faaliyetler ve Belediyecilik 

hizmetlerinde nasıl başarılı 
olabileceğinizi düşünüyorsunuz? 

Yerinde ve güzel bir soru. Evet 
burada tüm samimiyetimle şunu 
belirtmek isterim ki, Tüm ve fa-
aliyet ve işler Partimizin Genel 
Başkanı ve Sayın Cumhurbaşka-
nımızın liderliğinde, AK parti ge-
nel merkezi, İl ve İlçe teşkilatları, 
Büyükşehir ve diğer ilçe belediye-
leri ve tüm sivil toplum örgütleri 
birlikte uyumlu, özverili, bilgi ve 
tecrübeye dayalı gece gündüz ça-
lışmalarla hasıl olacağına inanıyo-
ruz. Tabi bir de samimiyet, tevazu 
ve azimle çalışmanın başarıda en 
önemli unsur olduğuna inanıyo-
ruz.
Son olarak söylemek istedikleriniz  

kısaca alabiliriz ?
Kısaca Meram denilince aklı-

mıza yeşili, bereketi, zenginliği, 
kültürel atmosferiyle, sağlıklı ve 
huzurlu bir hayatı vadeden bir ilçe 
bir belde akla gelsin istiyor ve bu-
nun için çalışmayı arzu ediyoruz. 
Tevazuu, samimiyet ve gayret ile 
Önce Millet Önce Memleket diyo-
ruz… n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri’nde Meram’a Aday Adayı olduğunu 
açıklayan Hikmet Tosun, neden aday adayı olduğunu, projelerini ve Meram’la ilgili hedeflerini anlattı

‘Meram’ı hak ettiği
yere taşıyacağız’
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Ilgın, Konya Tanıtım 
Günleri’nde tanıtıldı

AK Parti Ilgın teşkilatı
istişare toplantısı yaptı

Doğada öğretmenler
için yürüdüler

İstanbul Yenikapı'da 22-25 
Kasım tarihlerinde "Konya Tanı-
tım Günleri" düzenlendi. Konyalı 
Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(KONSİAD) tarafından düzenlenen 
'Konya Tanıtım Günleri'nde stant 
açan Ilgın Belediyesi, Konya'nın 
en eski yerleşim yerlerinden olan 
Ilgın'ı doğası, tarihi, kültürü ve şifa 
kaynağı termal suyu başta olmak 
üzere tüm yönleriyle en güzel şe-
kilde tanıttı. Büyük ilgi gören orga-
nizasyonda dört gün boyunca Kon-
yalıları misafir eden Ilgın Belediyesi 
stant görevlileri, ilçeye olan ilginin 
yoğun olduğunu belirttiler. Kon-
ya'nın en eski yerleşim yerlerinden 

olan Ilgın’ı, ilçenin kültürünü, tari-
hi yapılarını ve dünya termal suları 
arasında ilk sıralarda yer alan Ilgın 
Kaplıcaları’nın yanı sıra belediye 
çalışmaları ve faaliyetleri hakkında 
da ziyaretçiler bilgilendirildi. Fuarla 
ilgili açıklamada bulunan Ilgın Be-
lediye Başkanı Mehmet Karahan, 
böylesine kapsamlı bir organizas-
yonla Konyalıları bir araya getiren 
KONSİAD Genel Başkanı Kemal 
Çelik'e ve fuara katılıp Ilgın Beledi-
yesi standını ziyaret eden herkese 
teşekkür ederek tüm hemşehrileri-
ni şifalar şehri Ilgın'a ve kaplıcalara 
davet etti.
n AA

AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığın-
ca istişare toplantısı düzenlendi. 
Seçim süreci çalışmalarını değer-
lendirmek üzere AK Parti Ilgın 
ilçe teşkilatı bir araya geldi. Parti 
binasında İlçe Başkanı Ali Erten'in 
başkanlığında yapılan toplantıya, 
yönetim kurulu üyeleri ile Ka-
dın Kolları Başkanı Mariye Teke 

ve Gençlik Kolları Başkanı Ersin 
Kurtçu'nun yanı sıra Ilgın Belediye 
Başkanı Mehmet Karahan ve bele-
diye başkanı aday adayları katıldı. 
Belediye Başkanı Karahan, toplantı 
sonrasında yaptığı açıklamada, AK 
Parti olarak büyük bir aile oldukla-
rını belirterek, "Allah birlik ve bera-
berliğimizi bozmasın." dedi.  n AA

Beyşehirli doğaseverler, 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü dolayısıyla 
düzenlenen doğa yürüyüşü etkin-
liğine katıldı. Beyşehir Belediyesi 
ve Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu 
tarafından “Yeşildağ İskele, Aşraf 
Düdeni, Kanyaş Doğa Yürüyüşü” 
etkinliği düzenlendi. Doğasever-
ler etkinlik kapsamında Beyşehir 
Gölü’ne kıyısı olan Yeşildağ Ma-
hallesi’ndeki İskele mevkisinde 
6 kilometrelik parkurda doğa yü-
rüyüşü gerçekleştirdi.  Etkinlikte, 
sonbahar mevsiminin güzel yan-

sımalarına da yürüyüş boyunca ta-
nıklık eden doğaseverler, tabiattan 
bol bol fotoğraf çekme imkanı da 
buldu. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, 24 Kasım Öğret-
menler Günü kapsamında düzen-
lenen doğa yürüyüşüne katılan 
tüm doğaseverlere teşekkür eder-
ken, tüm eğitim camiasının öğ-
retmenler gününü kutladı. Bu tür 
doğa yürüyüşü etkinliklerinin hava 
şartları elverdiği sürece önümüz-
deki günlerde de devam edeceğini 
sözlerine ekledi. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Meram Belediye Başkan Aday Adayı Muhammet Ali Orak, “Meram’ı Meramlılarla birlikte yönetme gayreti ve sözüyle 
yola koyuldum. Kendi dinamiklerimizi harekete geçirerek var olan potansiyelimizle ilçemizi beraberce yöneteceğiz” dedi

Meram’ı Meramlılarla
birlikte yöneteceğiz

31 Mart 2019 tarihinde ger-
çekleşecek olan Mahalli İdareler 
Seçimlerinde gönül verdikle-
ri partilerden Aday Adayı olan 
Belediye Başkan adayları çalış-
malarını aralıksız şekilde sür-
dürüyor. Birlikte başlayacağız, 
birlikte başaracağız sloganı ile 
AK Parti’den Meram Belediye 
Başkan Adayı Olan Muhammet 
Ali Orak projelerini ve çalışma-
larını Yenigüne anlattı.

MERAM’IN MEDENİYET 
BİRİKİMİNİ YENİDEN GÜN 

YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ
İnsanı merkeze koyan yöne-

tim anlayışı, Meram’ı Meramlı-
larla birlikte yönetme gayreti ve 
sözüyle yola çıktığını ifade eden 
AK Parti Meram Belediye Baş-
kan Aday Adayı Muhammet Ali 
Orak, “  İnsanı merkeze koyan 
yönetim anlayışı, Meram’ı Me-
ramlılarla birlikte yönetme gay-
reti ve sözüyle yola koyuldum. 
Kendi dinamiklerimizi harekete 
geçirerek var olan potansiyeli-
mizle ilçemizi beraberce yöne-
teceğiz. Dürüstlük samimiyet 
ve gayretle Meram’ımızı yeni-
den imar edeceğiz. Yaptığımız 
her işte ilçemiz sakinlerinin rı-
zasını alıp işe birlikte koyulaca-
ğız. Konya’nın can damarı olan 
Meram’ın medeniyet birikimini 
yeniden gün yüzüne çıkaraca-
ğız” dedi.  Selçuklu asırların-
dan gelen tarihi şehir dokusunu 
yeniden canlandıracağız diyen 
Orak, “ Selçuklu asırlarından 
gelen tarihi şehir dokusunu ye-
niden canlandıracağız. Evliya 
Çelebi’nin “ Sanki her İrem Bağı 
Konya’nın Meram’ı olur” deyi-
şindeki yeşil Meram için gay-
ret edeceğiz. Çocuğu, yetişkini; 
genci, ihtiyarı; kadını, erkeğiyle 
huzurlu ve yaşanabilir bir Me-
ram’ı gerçekleştireceğiz”  ifade-
lerini kullandı.

15,5 YILLIK BELEDİYE 
GEÇMİŞE SAHİBİM 

15,5 yıllık belediye geçmişi 
olduğuna dikkat çeken ve ken-
dini anlatan Orak, “Konya’da 
doğdum. Konya’da büyüdüm. 
İlkokul, Ortaokul ve Liseyi bura-
da okudum.  Konya İmam Hatip 
Lisesinden 1997 yılında mezun 
oldum.  Lise yıllarım itibaren çe-
şitli sivil toplum kuruluşlarından 
görev aldım. Başkanlık yaptım.  
AK Parti Konya İL Gençlik Kol-
larında sırasıyla Halkla İlişkiler, 
Seçim İşleri ve Siyasi ve Hukuk 
İşleri Başkanlıklarında sırasıyla 
bulundum. 2009 yılından 2011 
yılına kadar AK Parti Konya İl 
Gençlik Kolları Başkanlığı yap-
tım. 15,5 yıllık belediye geçmi-
şim var. Tamamen şehrin tarihi, 
kültürü, başşehir olarak Selçuk-
lunun tarihi gelişimi üzerine 
çalışıyorum.  297 kitabın editör-
lüğünü yaptım. Birçok STK’nın 
başkanlığını yaptım. Halen 
Anıtlar Birliği Yönetim Kurulun-
da ve Türkiye Dil ve Edebiyat 
Derneği Konya Şube Başkan-
lığını yürütüyorum. Özellikle 
ilgi alanım Selçuklu Konyası ve 
şehirlerin Selçuklu Konyası olu-
şumu. Daha sonraki dönemler-
de bunun şehre katkısı.  Konya 
özelinde Meram da dâhil olmak 
üzere şehrin Selçuklu dokusu ile 
ilgili mimarı anlamda çalışma-
larım oldu. Konya’nın Selçuklu 
yapısının medreseler, hanlar, 
hamamlar, köşkler, saraylar ve 
benzeri yerlerin yüzde 60-65 
bölümünü çıkardım. Uzun dö-
nemdir çalışıyorum. Zaten Aday 
Adaylığındaki çıkış noktam bu-
dur. Başşehirden bahsediyoruz. 
Sıradan bir şehirden değil. Bu-
nun modern dünyada, modern 
zamanda ki bakiyesini yeniden 
imar etmek. Bu sayede de tarihi 
kimliği koruyarak, modern şehri 
de tarihi şehrin hemen yanında, 
tarihi şehri cazibe hale getir-
mek” dedi.

KONYA’NIN AKCİĞERİ OLAN 

MERAM’I  KORUMAK İSTİYORUM
Konya’nın akcigeri Meram’ı 

korumak istediğini de ifade 
eden Orak, “Meram’ı  tercih et-
memim iki nedeni var. 2.5 yıl 
gibi AK Parti Konya Gençlik Kol-
ları Başkanlığını yaptım. Onun 
için üç merkezin birinde seçme 
hakkını görmek olarak tahakkuk 
ettim. İkincisi  şuanda yoğun 
bir şekilde Selçuklu bakiyesinin 
olduğu yerler Meram bölge-
si.  Hem Selçuklu bakiyesi hem 
de asırlar ötesinden Selçuklu 
ötesinden Selçuklu ve Osman-
lı tecrübesi dahil olmak üzere 
Meram’ın bir ismi var.  Evliya 
Çelebi’nin seyahatnamesinde “ 
Sanki her İrem Bağı Konya’nın 
Meram’ı olur “ deyişindeki ye-
şil Meram için gayret edeceğiz. 
Çocuğu, yetişkini; genci, ihtiya-
rı; kadını, erkeğiyle huzurlu ve 
yaşanabilir bir Meram’ı gerçek-
leştireceğiz.  Belediye Başkanı 
olmam halinde Yeşil dokuyu 
koruyarak , hem de daha da ar-
tırmak hedefim. Çünkü Konya 
düz ovada , belki su yolları faz-
la olmasa da, bunu besleyerek 
Konya’nın Akciğeri olan Me-
ram’ı  korumak istiyorum.  İkin-
ci olarak Meram diyince tarihi 
olarak bir adam akıllara geliyor. 
Sahibata Fahreddin Ali. Kon-
ya doğudan ve batıdan iki tane 
manavı zırh giymiştir. Birincisi 
doğuda Hz. Mevlana Türbesi 
şehrin doğusundadır. Sol tarafta 
ise Sadrettin Konevidir. Her iki-
si de  Selçuklu şehrinin dışında 
ve surh kapılarının dışındadır. 
Manevi olarak böyle bir yönü 
var. Sahipata Fahrettin Ali tam 
meramlıdır. Eserlerin büyük bir 
bölümü Meram’dadır. Medrese-

si camisi ile hangayıyla. Türbesi 
ve hamamı ile. O bolgede hem 
sur içerisinde hem sur dışında 
Selçuklu Bakiyesi vardır. Bun-
ların hayetiyenin sürmesi gere-
kiyor. Çünkü hafızamızı koru-
mamız gerekiyor. Bu topraklar 
bir İslam şehri. İslam toprağı. 
Türk toprağı. Bunların hepsi bi-
zim tapu senedimiz. Kimliğimiz. 
Modern şehri de bu şehre de. 
Tarihi şehrin içerisinde değil. 
Bir cazibe merkezi olarak yine 
estetik ve mimari olarak şehir-
de devam ettirmek istiyorum . 
Şehrin tarihi şehrin ve yeşil Me-
ram’ın yanında kuracağımız de-
vam ettireceğimiz modern şehri 
mimarı olarak da yine yeşille ve 
tarihle iç içe yapmak istiyorum” 
ifadelerini kullandı.

MERAM’IN İDARESİNE 
HALKIMIN BİRE BİR KATKISI

İLE YÖNETECEĞİZ
Meram’ı Meramlılar ile bir-

likte yöneteceklerine dikkat 
çeken Orak, “  Tarihi mekanla-
rı ve geçmişi korumaz isek biz 
bir hafıza kaybına uğrayabiliriz 
ve geleceğe de yürüyemeyiz. 
Meram hem doğası ile, hem de 
tarihi birikimi modern şehirler 
entegre ederek bir şehir mi-
marisi ortaya koymamız lazım. 
Bunun için geciktik mi geciktik. 
Ama hiçbir şey için geç değildir. 
Çünkü gürül gürül tarihi yapı , 
gürül gürül insan bu şehirde 
mümkündür. Kesinlikle mev-
cuttur.  İnsanlar belediye baş-
kanlardan kendilerini muyatta-
pa almalarını, benimle oturup 
konuşsun. Mahallerde kendi 
başkan yardımcılarımdan, mec-
lis üyelerimizden bir komisyon 
oluşturacağım. Oluşturduğum 

heyetler ile her bir mahallede 
ortalama aylık ayda 1 toplantı 
gerçekleştireceğim. Meram’ın 
idaresine halkımın bire bir kat-
kısı ile yöneteceğiz. Çünkü bir 
başkan bütün ilçeye hâkimiyeti 
bir yere kadardır. Bir belediye 
başkanı bunu kurabilirse niye-
tim de odur çok iyi belediye ida-
resi yapabilir. Mahallenin sıkın-
tısı görevlendirdiğim Belediye 
Başkan Yardımcısı ya da Meclis 
üyesi doğrudan iletişime geçip 
doğrudan çözüm üretebilirsin. 
AK Parti belediyeciliği Kon-
ya’da ciddi işler başardı. Hatta 
tüm Türkiye’de başardı. Çıtayı 
oldukça yüksek yerlere çıkardı. 
Bizim yapacağımız sadece in-
sanları dinlemek. Çünkü bele-
diyeciliğin yapacağı şeyler belli-
dir. Belediyecilik insanın mutlu 
olmasıdır. İnsanlar kendisinin 
muhatap alınmasını istiyor. Sı-
kıntı ve istekleri de belediye 
başkanına iletmek istiyorlar. Bu 
işin çözümü de budur.  Belediye 
gelir üretmek için belediyelerin 
önemli gelirleri emlak vergileri-
dir ama tek kaynağı bu değildir. 
Problematik var ise bir yerde bu 
sorunları insanların idareye ve 
yönetime katkısı ile ortadan kal-
dırabiliriz. Bir teklifleri var ise 
mahallenin tarihi ve kültürel ya-
pısını koruyarak, ilçe sakinlerin 
yönetime doğrudan katkısı ile 
maddiyat da üretilebilir. Sıkın-
tılar da aşılabilir. Ben herhangi 
arsa vb satma niyetinde değilim. 
Bu yolla belediyeye gelir etme 
etmenin çok da doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Ama hali hazır-
da kültürel ve doğal yapısını ko-
ruyarak daha da ilerleterek bun-
lar ciddi anlamda gelir kaynağı 
haline gelebilir” dedi.

ŞÜKRAN MAHALLESİ 
MERAM İÇİN ÖNEMLİ

Konya’nın kurucu şehir ol-
duğuna ve Şükran Mahallesinin 
Meram için önemli olduğuna 
dikkat çeken Orak, “Şükran Ma-
hallesi çok önemli bir mahalle. 
o alanda Konya’nın güneyinde 
ve sur içerisinde devasa bir alan 
kamulaştırıldı. Çok önemli bir 
çalışma.  Ve her yerde Selçuklu 
bakiyesi yerler çıktı. Bu topraklar 
kurucu şehirdir. Balkanlardaki 
yapılarımız buradan gitmekte-
dir. Giden yapının temel yapısı 
buralardır. Medreseler, hanlar, 
hamamlar, saraylar buradan 
gitmiştir. Ben belediye başkanı 
olduğum zaman bu tarihi yapıyı 
öncelikle koruma taraftarıyım. 
Zaten büyük bir bölümüde kazı 
çalışması bitti. Ne olduğu ortaya 
çıktı. Bunlar bizim hafızamızdır. 
Bunlar bizim tapu senedimiz-
dir. Bu toprakların tapusudur. 
Bunlara en ufak zarar gelmeden 
mümkünse bu yapıları yeniden 
ayağa kaldırmak istiyorum. Ta-
manı Bu yapıları ayağa kaldı-
rarak bir Selçuklu eserini Me-
ram’daki yüzünü aksettirmek 
istiyorum” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAMUHAMMET ALİ ORAK
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CHP, Akşehir, Doğanhisar ve Seydişehir adaylarını açıkladı
31 Mart 2019 yapılacak olan 

yerel seçimler için CHP Akşe-
hir, Doğanhisar ve Seydişehir’de 
düzenlediği toplantılarla bele-
diye başkan adaylarını açıkladı. 
CHP’nin Akşehir Belediye Baş-
kan adayı Eyüp Oyan, Doğanhi-
sar Belediye Başkan adayı İlyas 
Demiralay ve Seydişehir bele-
diye Başkan Adayı da Mehmet 
Katlav olarak açıklandı.

Belediye başkan adayları ta-
nıtımı toplantılarına, CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, İl yöne-
tim kurulu üyeleri, Konya Millet-
vekili Abdüllatif Şener, Afyonka-
rahisar Milletvekili Burcu Köksal, 
ilçe başkanları, partililer, İYİ Par-
ti ilçe başkanları ve vatandaşlar 
katıldı.    

Belediye Başkan adayı tanı-
tım toplantılarında konuşan CHP 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
“Bizim için Batı karargâhında 
bulunmak ve belediye başkan 
adaylarımızı tanıtmaya buradan 
başlatmak onur vericidir. AK 
Parti iktidarı Türkiye’yi yönete-

miyor. Gelinen noktada sosyal 
belediyecilik ülkemizin bir ih-
tiyacıdır. Bu iktidarın belediye 
talanlarına, rantına, yolsuzlukla-
rına dur demek için 31 Mart bir 
fırsattır. İnsanların en çok mutlu 
yaşadığı 30 belediyeden 25’şi 
CHP’li belediyelerdir. İnanıyo-
rum ki bütün Türkiye’de olduğu 

gibi Konya’da çok sayıda beledi-
ye başkanı çıkaracağız. Bunun 
inancı içinde çalışacağız” dedi. 

‘BU SEÇİMLER, AYNI ZAMANDA 
BİR GENEL SEÇİMDİR’

CHP Konya Milletvekili Ab-
düllatif Şener de yerel seçimlerin 
aynı zamanda bir genel seçim ol-
duğunun üzerinde durarak, “31 

Mart 2019’da Türkiye’nin bütün 
illerinde seçim vardır. Bu bir ge-
nel seçimdir. Türkiye’de yanlış 
bir iktidar vardır. Bütün kesim-
leri mahvetmiştir. Cumhuriyetin 
bütün kazanımları cumhurbaş-
kanı ve damadının kontrolün-
dedir. Kriz yok diyorlar. Onlarda 
kriz olmaz. Vatandaşlarda kriz 

vardır. İktidar bu seçimde de 
başarılı çıkarsa bu millet yanlı-
şı destekliyordur. Yanmaya da 
kaybetmeye de devam edecektir. 
Bu seçimlerde mutlaka CHP’nin 
başarılı çıkması lazımdır. Çünkü 
Türkiye’nin buna ihtiyacı var-
dır. Onun için çalışıp, mücade-
le edeceğiz” diye konuştu. Ko-

nuşmaların ardından CHP’nin 
Akşehir Belediye Başkan Adayı 
Eyüp Oyan, Doğanhisar Belediye 
Başkan adayı İlyas Demiralay ve 
Seydişehir Belediye Başkan Ada-
yı Mehmet Katlav kendilerini ta-
nıtarak, projelerini ve yapacakla-
rı hizmetleri anlattı. 
n HABER MERKEZİ

Karatay’da parklar baharı 
rengarenk karşılayacak

Karatay’ın 4,5 milyon
metrekare yeşil alanı var

Karatay’a 4,5 milyon metre-
karelik yeşil alan kazandırarak 
şehir merkezine nefes alabilecek 
mekanlar sağlayan Karatay Bele-
diyesi, ilk baharda açacak çiçek-
lerin dikimini tamamladı. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Şehir 
Parkı, Olimpiyat Parkı, Adalet Par-
kı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Kara-
aslan Piknik Bahçesi, Karaaslan ve 
Saraçoğlu Hobi Bahçelerinde 100 
bin adet lale, sümbül, nergis, çiğ-
dem soğanı ekimi gerçekleştirdi. 
Çiçek soğanlarının gelişimlerini 
tamamlayarak açmaları için uzun 
ve serin bir döneme ihtiyaçları ol-
duğunu ve bu yüzden sonbaharda 
dikilmelerinin önemine değinen 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yet-
kilileri; bahar aylarına girilmesiyle 
birlikte Karatay’ın parklarında ren-
garenk çiçeklerin açacağını belirtti.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe 
sahip Şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, 
Adalet Parkı gibi Karatay’ın büyük 
parklarının fotoğraf meraklılarının 
da ilgisini çektiğini belirten Başkan 

Hançerli, özellikle 343.300 m2 
alana sahip Şehir Parkı, içerisinde 
bulunan 12 bin 500 metrekare bü-
yüklüğündeki Biyolojik Gölet’in fo-
toğrafçıların gözde mekanlarından 
biri haline geldiğini söyledi. Baş-
kan Hançerli “161 bin 900 met-
rekare toplam alanıyla Karatay’ın 
ikinci büyük parkı olan ve mini 
futbol sahası, basketbol ve voley-
bol sahası, jimnastik aletleri alanı, 
çocuk oyun grubu, 180 kamelyası, 
4 süs havuzu, 5 olimpiyat halkası 
havuzu, 1100 metre bisiklet pisti, 
2 bin 300 metre koşu parkurunun 
yanı sıra Fair Play Müzesi’ne ev 
sahipliği yapan Olimpiyat Parkı da 
ziyaretçilerini ağırlamaya devam 
ediyor. Karatay Belediyesi Adalet 
Parkı’nda 1100 m uzunluğu ile 
Konya’nın en uzun tartan pisti her 
mevsim sporseverlerin hizmetin-
de. Tartan pistin yanı sıra fitnes 
aletleri, voleybol ve basketbol sa-
haları, çocuklar için de oyun grup-
ları bulunuyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi düzenli şehirleşmeyi sağlamak 18. maddeyi hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya de-
vam ediyor. Karatay’da toplam 19 milyon 700 bin metrekare alanda revizyon imar planı hazırlandı

Yeniden imar ediliyor
Karatay Belediyesi ilçe sınırları 

içinde düzenli şehirleşmeyi sağlamak 
amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu-
nun 18. maddesini hızlı ve sağlıklı bir 
şekilde uygulamaya devam ediyor. 
Karatay’da toplam 19 milyon 700 bin 
metrekare alanda revizyon imar pla-
nı hazırlandı. Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, “Belediyemiz 
imar planlarında konut alanlarının 
sosyal donatılarla bütünleşmesini 
sağlamak ve kentleşmeyi hızlandır-
mak için 2011 yılında Ulubatlıhasan 
ve Fetih mahallelerinde Ali Ulvi Ku-
rucu Caddesi civarında revizyon imar 
planları hazırlamış ve yine 2013 yılın-
da I. etapta İlçemiz; Ulubatlı Hasan,  
Keykubat,  Kayacık Araplar,  Keçe-
ciler, Yediler, Hacıhasan,  Hacısadık, 
Köprübaşı, Hacıveyiszade, Çelebi, 
Yenimahalle, Hacıyusufmescit,  Ha-
sandedemescit,  Emirgazi, Çimenlik, 
Doğuş, Hamzaoğlu, Kerimdede,  
Mengene  ve Akabe mahalleleri-
mizde olmak üzere  toplam 21 adet 
mahallede Revizyon  İmar   Planı ha-
zırlamış   ve   imar  planındaki  yeşil 
alan ve sosyal teknik  alt yapı gibi 
ortak yaşam alanlarını artırarak imar 
planlarını yeniden düzenlenmiştir. 
Aynı doğrultuda Karatay İlçesinde 
2015 yılında II. Etapta; Selimsultan, 
Elmacı, Hacıibali, Hocalarköprüsü, 
Mengene, Orhangazi, Büyükkum-
köprü, Küçükkumköprü, Karakulak, 
Akabe ve Gaziosmanpaşa  mahal-
lelerinde toplam 11 adet mahallede 
Revizyon  İmar   Planı hazırlamış   ve   
imar  planındaki  yeşil alan ve sosyal 
teknik  alt yapı gibi ortak yaşam alan-
larını artırarak imar planlarını yeni-
den düzenlenmiştir” dedi. Revizyon 
imar planlarının hayata geçirilmesi 
amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu-
nun 18. madde imar uygulamala-
rı başlatıldığını ve bu kapsamda 1. 
Etap Revizyon İmar Planı yapılan 20 
ayrı düzenleme sahasında tescillerin 
yüzde 100 oranında tamamlanarak 

mülk sahiplerine tapuların dağıtıldı-
ğını belirten Başkan Hançerli; 2. Etap 
Revizyon İmar Planı kapsamında 10 
ayrı düzenleme sahasında Karatay 
Belediyesince 3194 sayılı İmar Ka-
nununun 18’inci maddesine istina-
den yapılan imar uygulamalarına 
başlandığını ve çalışmaların titizlikle 
devam etmekte olduğunu söyledi. 
Başkan Hançerli, “2. Etap Revizyon 
İmar Planı kapsamında Akabe, Gazi-
osmanpaşa, Çataltömek, Selim Sul-
tan, Elmacı ve Karakulak Mahallele-
rinde askı işlemi tamamlanan K655, 
K656, K657, K658, K663 ve K666 

nolu düzenleme sahaları Karatay 
Tapu Müdürlüğünde tescil edilmiş-
tir. Son olarak Orhangazi Mahallesi 
sınırları içerisinde, Karaman Cadde-
si, Fetih Caddesi, Büyük Kumköp-
rü Caddesi ve Damat Mustafa Paşa 
Caddesi arasında kalan ve K662 nolu 
düzenleme sahası olarak adlandırılan 
581 bin 657 metrekarelik alanda ve 
Karakulak Mahallesinde Balçelebi 
Caddesi, Büyük Kumköprü Caddesi,  
Sarı Cami Sokak ve Özgümüş Sokak 
arasında kalan ve K659 nolu düzen-
leme sahası olarak adlandırılan 243 
bin 822 metrekarelik alanda yapılan 
18 madde İmar Uygulaması tamam-
lanarak tapular mülk sahiplerine da-
ğıtılmaya başlanmıştır” dedi.

Başkan Hançerli “Karakulak ve 
Kumköprü Mahallesinde Balçelebi 
Caddesi, Büyük Kumköprü Caddesi,  
Küçük Kumköprü Caddesi, Akcami 
Sokak, Sarı Cami Sokak, Hacı Ha-
tıp Sokak ve Mancılık Sokak arasın-
da kalan 723 bin 652 metrekarelik 
alanda kadastro kontrolleri tamam-
lanan K660 nolu düzenleme sahası 
ile Selim Sultan ve Hacıibali Mahal-
lelerinde 1 milyon 20 bin 460 met-
rekarelik alanda kadastro kontrolleri 

tamamlanan K664 nolu düzenleme 
sahasında Karatay Tapu Müdürlü-
ğündeki tescil işlemleri ise yoğun bir 
şekilde devam etmektedir.  Sonuç 
olarak 2. Etap Revizyon İmar Planı 
kapsamında 10 ayrı düzenleme sa-
hasında Belediyemizce 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18’inci maddesi-
ne istinaden yapılan imar uygula-
malarından 8 tanesi Karatay Tapu 
Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 
son 2 tane imar uygulaması da tescil 
aşamasındadır. Bununla birlikte Ka-
ratay Belediyesi olarak 2004-2018 
yılları arasında toplamda 318 adet 
düzenleme sahasında 40 milyon 803 
bin metrekarelik alanda 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18’inci maddesine 
istinaden yapılan imar uygulamaları 
Karatay Tapu Müdürlüğünde tescil 
edilerek hak sahiplerine yeni imar 
tapuları dağıtılmıştır. Ayrıca bir taraf-
tan da 30 adet düzenleme sahasında 
yaklaşık 7 milyon 300 bin metreka-
relik alanda belediyemiz tarafından 
3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci 
maddesine istinaden yapılan imar 
uygulamaları çalışmaları ise yoğun 
bir şekilde devam etmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, göreve geldi-
ği 2004 yılı öncesinde Karatay’da 
toplam 652 bin metrekare yeşil 
alan bulunduğunu belirterek; bu 
rakamın 2018 yılında 4,5 milyon 
metrekareye yükseldiğine dikkat 
çekti. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, yapılan ağaç-
landırma çalışmaları ile Karatay’da 
modern binaların yeşil dokuyla iç 
içe yükselmesi için çalıştıklarını 
belirtti. Başkan Hançerli Karatay’ın 
konut alanlarının yanı sıra sanayi 
sahalarının da merkezi olduğuna 
dikkat çekerek; ağaçlandırma ve 

yeşil alanların Karatay’ın akciğeri 
olduğunu söyledi. Başkan Hançer-
li, Karatay Belediyesi Aslım Orma-
nı’nda 2 milyon 472 bin metreka-
relik alanda, 22 bin 500 iğde olmak 
üzere 84 bin 834 ağaç bulunduğu-
nu söyledi. Başkan Hançerli yeşil 
dokunun korunması ve sağlıklı bir 
şekilde gelişerek gelecek nesille-
re miras bırakılması için özellikle 
düzenli yapılan bakımların büyük 
önem arz ettiğini belirtti.  Başkan 
Hançerli her mevsim farklı güzelli-
ğe sahip olan Karatay’ın Parklarına 
tüm Konyalıları davet etti.
n HABER MERKEZİ 

İki  ay önce Kadınhanı’nı kim 
yönetsin diye 15 aday açıklamıştık. 
Bu adayların isimlerini yazdığımız-
da vay efendin kafasına göre aday 
belirleyip yazıyor diyen kafasızlara 
bir ders olsun.

Biz nasıl bir gazeteci olduğu-
muz ortada.

Yazdığımız 15 adayın  yüzde 
doksan dokuzunun doğru olduğu-
nun  ispatıdır.

Sadece  iki yeni aday:
Ali Gedik Kaya, Beytullah Akar. 
 Bu iki adayın dışında yazdığımı-

zın doğruluğu ispatlanmıştır.
Bu halka  bir şey söylemek ve 

bir şeyleri anlatmak çok zor bir iş.
Ben istemiyorum ama sağ cebi-

me koy diyen bir zihniyet var.
Neyse önemli olan bu çesareti 

gösterip halkın içerisine çıkmaları-
dır.

Her partiden bir aday atanacak 
ve secime gidilecek 

Aday adaylığı için bas vuran ve 

belediye başkanlığı için 
atanacak insanların 
hepsi Kadınhanı ilçesi-
nin bir değeridir. 

Bakıyorum da   
daha partiler  adayları-
nı   açıklanmadan  ka-
ralama kampanyaları 
başladı.

Bakın ya ben bir 
şeyleri anlatamıyorum 
yâda Kadınhanı halkı bir 
şeyleri anlamak istemiyor 

Ve inat ediyor.
Ben bu aday adaylarını iki ay 

önce açıkladım ki  bu bilerek ve bi-
linçli  yaptım  ve dedimdi insanlar 
kendini yönetecek Kadınhanı halkı-
nı ve Kadınhanı ilçesinin seviyesini 
yükseltecek adayları görsün seçsin 
dedim.

Otursunlar tartışsınlar kim ne 

yapar vizyonu nedir 
baksınlar dedik nafile 

Yine yanlış yapmı-
şım.

Ne tartımsa kültü-
rümüz var nede kara-
lamadan iftira atmadan 
hiçbir şey yapamıyo-
ruz.  

Bakıyorum  yok 
su aday su köydenmiş 

neden Kadınhanı’ndan  
değilmiş  bu güne kadar  Kadınha-
nı’ndan kimi seçtiniz .

Yok su  şöyleymiş  babası böy-
leymiş olmaz arkadaş .

Size babası mı lazım.
Su adayı koyarlarsa  da adayın 

ekmeğine yağ sürerler  yapma ya!
Su aday gelirse vallahi intikam 

alır vay be ?
Vallahi  insanlar  anasından do-

ğar doğmaz her şeyi  biliyor  bir biz 
bilmiyoruz .

O kadar her şeyi biliyorlar ki   
Kadınhanı ilçesinin durumu ortada .

Beyler aklınızı basınıza alın Ka-
dınhanı’nın  nüfusu 7000  ne kadar 
düştü  köy olmasını istiyorsanız 

Kafanıza göre davranın ilçenin  
kalkınmasını istiyorsanız adaylarını-
zı iyi secin.

Gecen yazımızda  İlçe için bir 
kriterler koymuştuk artık bu kri-
terlerin de anlamı kalmadı adaylar 
ortaya çıktı.

Siz nasıl bir  profil istiyorsunuz   
istediğiniz profilin içinde  ilçe için 
neler olabileceğini bunu kaldırabi-
lecek kapasitede olan var mı buna 
bakın .

Adayın Anası, babası ilk okul 
mezunu olup olmaması  nere do-
ğumlu olması önemli değil  artık  
iş yapabilirimi su andaki vizyonları 
ne buna bakılması gerek olduğunu 
düşünüyorum.

GELDİK ZURNANIN ZIRT DEDİĞİ YERE 

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ
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Sporun merkezi Konya!
Daha önce birçok önemli organizasyona imza atan Konya’da bu kez de 16 yaş altı Dünya Satranç Olimpiyatları start aldı. Selçuklu 
Kongre Merkezi’ndeki bu büyük turnuvaya 39 ülkeden 222 sporcu katıldı. Satranç organizasyonu 2 Aralık’a kadar devam edecek

Toplam 39 ülkeden 16 yaş altı 
222 genç sporcunun katıldığı Dünya 
Satranç Olimpiyatı Selçuklu Belediye-
si’nin ev sahipliğinde başladı. Dünya 
16 yaş altı Satranç Olimpiyatları’nın 
açılış programı Selçuklu Kongre Mer-
kezinde gerçekleştirildi. Uluslararası 
alanda önemli bir organizasyona daha 
destek veren Selçuklu Belediyesi Tür-
kiye’nin en büyük spor kulübünden 
birine sahip olma özelliği ile olimpi-
yatlarda Milli Takım içinde mücadele 
ediyor.

Selçuklu Belediyesinin destekle-
riyle 39 ülkeden 16 yaş altı 222 genç 
sporcunun katıldığı Dünya Satranç 
Olimpiyatı Selçuklu Kongre Merke-
zinde başladı. 2 Aralık tarihine kadar 
sürecek olan 2018 Dünya 16 yaşa altı 
Satranç Olimpiyatı açılış programı ge-
niş bir katılımla gerçekleşti. Programa 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kayma-
kamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab 
Azmaiparashvili, Türkiye Satranç 
Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 
Satranç  Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Türkiye Tenis Federasyonu 
Başkanı Cengiz Durmuş, Belediye 
Başkan Yardımcıları ve olimpiyatlarda 
yarışacak genç sporcular katıldı.
“SPOR, DOSTLUĞU VE KARDEŞLİĞİ 

ÖNEMLİ BİR UNSURDUR”
Selçuklu Belediyesi olarak ulus-

lararası alanda düzenlenen Dünya 16 
Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’na ev 
sahipliği yapmaktan dolayı mutlu ol-
duklarını ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  sporun 
dostluğu ve 
kardeşliği 

pekiştiren özelliği ile önemli bir aktivi-
tenin merkezi olduğuna dikkat çekerek 
şunları söyledi; “Spor insanları birleş-
tiren, dostluğu kardeşliği pekiştiren ve 
farklı coğrafyalardan farklı renkleri, 
farklı toplumları bir araya getiren çok 
önemli bir unsurdur. Bu konuda bizler 
ülkemizde kendi şehrimizde Selçuklu 
Belediyesi olarak farklı branşlarda 26 
bin sporcuyu bünyemizde barındırı-
yoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımı-
zın hem yaz döneminde hem de kış 
döneminde spor yapabilmeleri için 
16 branşta, 35 tesisimizde ve 56 sa-
lonumuzda gelecek kuşaklarımıza en 
güzel imkanları sunmaya çalışıyoruz. 
Bireysel sporlarda ve takım sporların-
da çok sayıda ulusal ve uluslararası 
başarılara da imza atmış durumdayız. 
Dünya 16 yaş altı Satranç Olimpiyat-
larına, Hazreti Mevlana şehri olan ve 
sevginin, barışın, dostluğun dünya ça-
pında temsil edildiği Konya’mızda ev 
sahipliği yapıyor olmaktan dolayı da 
mutluluk duyuyoruz. Selçuklu Kongre 
Merkezimizde açılışından bu yana 
henüz bir yıl geçmiş olmasına rağmen 
ulusal ve uluslararası anlamda 150 
civarında organizasyonlara ev sahip-
liği yaptık. Açılışını yaptığımız Dünya 
16 yaş altı Satranç Olimpiyatları da, 
kongre merkezimizde düzenlediğimiz 
8. Uluslararası programdır. Bu prog-
ramları düzenlememize imkan sağ-
layan ve Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
yapımında büyük katkıları bulunan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Uğur İbrahim Altay’a takdirlerimi 
ve şükranlarımı sunuyorum. Bu olim-
piyatları kısa bir sürede Konya’mızda 
organize edebilmek için Türkiye Sat-
ranç Federasyonu Başkanımız Gülkız 
Tülay hanımefendi 

çok büyük 

uğraşlar verdi ve büyük emekler neti-
cesinde bu gün burada 39 ülkenin sat-
ranca gönül vermiş sporcularını bu gü-
zel ortamda buluşturdu. Katkılarından 
dolayı Türkiye Satranç Federasyonu 
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kon-
ya’mıza dünyanın dört bir tarafında ge-
len yabancı misafirlerimize Konya’da 
bulundukları sürece Hazreti Mevla-
na’yı ziyaret etmelerini, Konya’nın 
kültürel zenginliklerini görmelerini, 
Konya’mızın önemli lezzetlerinden et-
liekmek yemelerini de tavsiye ediyo-
rum. Belediyemiz tarafından hizmete 
sunulan Türkiye’de tek, Dünyada ise 
sayılı yerlerden olan Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesini de ziyaret etmele-
rini tavsiye ediyorum. Burada bulunan 
ve olimpiyatlara katılan tüm ülkelere 
ve değerli sporcularına başarılar dili-
yorum. Spor bir yarıştır. Neticede mu-
hakkak bir kazananı olacaktır. Fakat 
bizim gözümüzde burada bulunmak, 
bu olimpiyatlarda yer almak zaten ka-
zanmak anlamına geliyor. Tüm spor-
cularımıza teşekkür ediyorum. Ülke-
mizde hoşgörü ikliminin yaşandığı bu 
topraklarda onları ağırlamaktan dolayı 
çok mutluluk duyuyoruz.”
“ORGANİZASYONUN KONYAMIZ’DA 

GERÇEKLEŞMESİ BİZE AYRI BİR 
HEYECAN VERİYOR”

“Büyük bir organizasyonda farklı 
kültürlerden farklı renklerden genç 
sporcularla beraber olmak bizlere ayrı 
bir mutluluk veriyor” diyen Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak’ta konuşma-
sında sporun insanları bir araya getir-
mesindeki önemine değinerek şunları 
söyledi; “Burada 39 ülkeden farklı ırk-
lardan ve renklerden 222 sporcuyu 
görmek büyük mutluluk ve heye-
can veriyor. Bize Hazreti 

Mevlana’nın 

“Ne olursan ol. Yine Gel” sözünü ha-
tırlatarak, bu sözün muhatabı olarak 
dünyanın her bölgesinden gelen genç 
misafirlerimizi görmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu büyük organizasyonun 
Konyamız’da gerçekleşmesi bize ayrı 
bir gurur veriyor. Onun için bu organi-
zasyonda payı olan Selçuklu Belediye 
Başkanımıza ve Türkiye Satranç Fede-
rasyonu Başkanımıza teşekkür ediyo-
rum. Tüm sporcularımızın centilmen-
lik içinde, karşılıklı kardeşlik ve sevgi 
bağlarının güçlendiği bir atmosferde 
yarışmalarını arzu ediyorum. Başarı-
lar diliyorum” şeklinde görüş bildirdi.

“KONYA 200 YIL BOYUNCA 
ANADOLU SELÇUKLULARA 

BAŞKENTLİK YAPMIŞ KADİM BİR 
ŞEHİRDİR”

Konuşmasına Konya’nın 200 yıl 
boyunca Anadolu Selçuklulara baş-
kentlik yapmış kadim bir şehir oldu-
ğuna dikkat çekerek başlayan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, aynı hoşgörü ve sevgi ile 
Konya’nın tarihi geçmişinden bugüne 
kadar Türkiye’nin önemli bir şehri ol-
maya devam ettiğini söyledi. Başkan 
Altay, “Şöyle etrafınıza baktığınızda 
o geçmişteki görkemi ve bugünü bir 
arada görebilirsiniz. Günümüzde de 
Selçuklu Kongre Merkezinde olduğu 
gibi uluslararası bir çok organizasyo-
na ev sahipliği yapıyoruz. Bugün siz-
lerle bir arada olmaktan dolayı da çok 
mutluluk duyuyorum. Emeklerinden 
dolayı Türkiye Satranç Federasyonu 
Başkanımıza ve Selçuklu Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum.  
Olimpiyatlarda Milli takımımıza ve 
tüm yarışmacılara başarılar diliyo-
rum. Gelen tüm misafirlerimizin Kon-

yamızı ve bizleri tanımak 
için de biraz 

vakit ayırmalarını tavsiye ediyorum. 
Başarılı bir organizasyonun gerçekleş-
mesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
 “KONYA SPORUN MERKEZİ OLARAK 

AYRI BİR ÖNEME SAHİP”
Dünya 16 yaş altı satranç olimpi-

yatlarının 2018 yılı itibariyle yapıla-
bileceği en iyi tespit ettiklerini ifade 
eden Türkiye Satranç Federasyonu 
Başkanı Gülkız Tulay, organizasyona 
ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya te-
şekkür ederek şunları söyledi; “Sel-
çuklu Kongre Merkezinde farklı bir 
atmosferde bu organizasyonu gerçek-
leştirmenin ayrı bir önemi bulunmak-
tadır.Türkiye’nin her ili elbette bizim 
için kıymetlidir. Fakat yer seçiminde 
diğer illeri eleyerek özellikle Konya’da 
böyle şahane bir mekanda gerçekleş-
tirmek üzere Selçuklu Belediye Başka-
nımızla yaptığımız görüşmelerde biz-
lere çok yardımcı oldu.  Bu illerimizin 
içinde Konya hem lokasyon hem de 
ulaşım anlamında özel bir ayrıcalığı 
bulunmaktadır. Bu organizasyon çok 
önemlidir. Bizlerde gerekli hassasiye-
ti gösteriyoruz. Filipinli sporcularımız 
gelemedikleri için 39 ülkeden katılım 
sağlandı. 46 takım 222 genç sporcu-
muz 2 Aralık 2018 tarihine kadar yarı-
şacaklar. Sıralamaya göre dereceler 
belli olacak. Bizde Türkiye Satranç 
Federasyonu olarak bu organizasyona 
5 takımla iştirak ediyoruz. 3 takımımız 
altyapıdan gelen milli sporcularımız, 1 
takımımız kızlardan oluşmakta, diğeri 
de Selçuklu Belediyespor Kulübünden 
oluşmaktadır. Organizasyon boyunca 
her masadan dünyanın her tarafında 
canlı yayın bağlantısı yapılmaktadır. 

Burada sporcularımızın 
bu vesile ile 

Konya’yı 

tanımalarını da sağlıyoruz. Büyük bir 
medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi 
mekanların gezilmesi için programlar 
yaptık. Sporcularımızın müsait za-
manlarda özellikle Mevlana Müzesi 
başta olmak üzere Konya Tropikal Ke-
lebekler Bahçesi ve diğer tarihi eser-
leri görme fırsatları olacak. Dünya 16 
yaş altı satranç olimpiyatının ülkemize 
ve Konya’mıza güzel anılar bırakması-
nı diliyor, tüm sporcularımıza başarı-
lar diliyorum” dedi.

 “KONYA’DA OLMAKTAN BÜYÜK 
MUTLULUK DUYUYORUM”

Dünya 16 yaş altı satranç olim-
piyatı vesilesi ile Konya’da olmaktan 
dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 
Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab 
Azmaiparashvili de konuşmasında, 
Mevlana’nın sevgisi ve hoşgörüsü 
ile dünyanın her tarafından bilinen 
ve anılan bir bilim adamı olduğuna 
dikkat çekerek “Mevlana’nın kentin-
de olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
rum” dedi. Olimpiyatlara ev sahipliği 
yapan Selçuklu Belediye Başkanına 
ve desteklerinden dolayı Türkiye Sat-
ranç Federasyonu Başkanına teşekkür 
eden Avrupa Satranç Birliği Başkanı 
ZurabAzmaiparashvili, tüm sporcula-
ra başarılar diledi.

Konuşmaların ardından temsili 
olarak satrançta ilk hamleyi yaparak 
olimpiyatları başlatan Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, 222 genç spor-
cunun yer aldığı tüm masaları gezerek 
sporculara başarılar diledi. Dünya 
16 yaş altı satranç olimpiyatlarının 2 
Aralık 2018 tarihine kadar Selçuklu 
Kongre Merkezinde devam edeceği 
belirtildi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediye
Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı

Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay

Türkiye Satranç 
Federasyonu Başkanı 

Gülkız Tulay

Avrupa Satranç 
Birliği Başkanı Zurab 

Azmaiparashvili
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 14 9 4 1 29 4 25 31
2.MENEMEN BLD. 14 8 5 1 30 19 11 29
3.MANİSA B.Ş.B. 14 7 5 2 24 9 15 26
4.F. KARAGÜMRÜK 14 8 2 4 26 17 9 26
5.ŞANLIURFASPOR 14 7 4 3 18 16 2 25
6.PENDİKSPOR 14 6 5 3 22 17 5 23
7.TARSUS İDMAN Y. 14 6 4 4 24 21 3 22
8.KIRKLARELİSPOR 14 5 3 6 17 18 -1 18
9.SİVAS BELEDİYE 14 5 3 6 15 18 -3 18
10.DARICA G. BİRLİĞİ 14 4 5 5 15 15 0 17
11.KAHRAMANMARAŞ 14 4 5 5 13 14 -1 17
12.ZONGULDAK 14 4 4 6 16 20 -4 16
13.BUGSAŞ SPOR 14 4 3 7 14 25 -11 15
14.ETİMESGUT BLD. 14 3 5 6 13 20 -7 14
15.K.A. SELÇUKSPOR 14 2 7 5 19 25 -6 13
16.FETHİYESPOR 14 1 8 5 11 19 -8 11
17.BANDIRMASPOR 14 2 4 8 15 28 -13 10
18.TOKATSPOR 14 1 4 9 7 23 -16 7

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Karapınar’ın konuğu 1926 Polatlı
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 

Konya temsilcisi Karapınar Beledi-
yespor, 1926 Polatlı Belediyespor’u 
konuk edecek. Ligin 10.haftasında 
Akşehirspor ve Sarayönü Beledi-
yespor maçlarını geride kalan Pazar 
günü oynamıştı. Açık Öğretim Fa-
kültesi sınavları nedeni ile ertelenen 
Karapınar’ın maçı bugün oynanacak. 
Karapınar İlçe Stadı’ndaki mücadele 
saat 14.00’de başlayacak ve Batuhan 
Kolak tarafından yönetilecek. Yeşil 
siyahlı temsilcimiz Karapınar Beledi-
yespor, kendi evinde konuk edeceği 
1926 Polatlı Belediyespor’u mağlup 
ederek yeniden çıkışa geçmek isti-
yor. Ligde ertelenen bir diğer maçta 
Anadolu Üniversitesi, Karaman Bele-
diyespor’u konuk edecek. Karşılaşma 
14.00’de başlayacak.

AKŞEHİR 2.SIRAYA YÜKSELDİ
BAL 6. Grup’ta mücadele eden 

diğer Konya ekiplerinden Akşehirspor, 
10.hafta maçında Yeniçağa’yı 3-1 
mağlup etti. Bu galibiyet ile puanını 22 
yapan kırmızı beyazlılar 2.sıraya yük-
seldi. Konya ekibinin lider Kırıkkale 
Büyük Anadolu Spor ile arasında sade-
ce 1 puan bulunuyor. Akşehirspor, lig-
de ilk yarını bitmesine 3 hafta kala en 
iyi sonuçları alarak devreye lider gir-
mek istiyor. Konya ekibi ligin 11.haf-
tasında Anadolu Üniversitesi’ni konuk 
edecek. Ligde geride kalan Pazar günü 
lider Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’a 
konuk olan Sarayönü Belediyespor 
mücadeleden 4-1 yenik ayrılmıştı. Bu 
sonuç ile 12 puanda kalan yeşil si-
yahlılar 11.hafta maçında Ankara DSİ 
Spor’u konuk edecek. n SPOR SERVİSİ

Voleybolda Konya 
ekipleri yine mağlup
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda Düzce 

Belediyespor’a konuk olan Konya Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü 3-0 mağlup oldu. Düzce 18 Temmuz Spor 
Salonu’nda oynanan Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde Düz-
ce Belediyespor, Konya BBSK’yı ağırladı. Düzce Beledi-
yespor setlerde üstün oynayan tarafı oldu. Düzce setleri 
25-15, 25-7 ve 25-11 kazandı. Karşılaşma sonrası konu-
şan Düzce Belediyespor Kulübü Başkanı Hatun Albay-
rak Şengüloğlu, kolay bir galibiyet olduğunu belirterek 
sporcuları tebrik etti. Aynı ligde mücadele eden bir diğer 
Konya ekibi Seydişehir Belediye Sanayispor ise deplas-
manda Bigadiç Belediye’ye 3-0 yenildi.  n SPOR SERVİSİ

Konyalı antrenör 
dünyanın en iyisi oldu
Dünya Tekvando Federasyonu (WT), Türkiye Tekvan-

do Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin’i Coach Of 
The Year 2018 Yılın En İyi Teknik Direktörü seçti. Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi hesabından 
yaptığı açıklamada Konyalı hocayı tebrik ederek “Dünya 
çapında bu prestijli ödüle layık görülen hemşehrimiz Ali 
Şahin hocamızı kutlarız” ifadelerine yer verdi.  
n SPOR SERVİSİ

Açılış maçında gülen taraf Engelliler Gücü oldu
Ampute Futbol 1. Ligi açılış maçında 

Konya’nın iki takımı Konya Bedensel En-
gelliler Ampute ile Konya Engelliler Gücü 
Ampute Futbol takımı karşı karşıya geldi. 
Maça etkili başlayan Konya Engelliler 
Gücü Ampute Futbol takımı maçın ilk da-
kikalarından itibaren arka arkaya bulduğu 
gollerle maçtan 12-0 galip ayrıldı. Bu 
sonucun ardından Konya Engelliler Gücü 
Ampute Futbol takımı Ampute 1. Ligi’nde 
ilk sıraya yerleşti.

SOYDABİRCAN: OYUNCULARIMIZI VE 
TEKNİK HEYETİ KUTLUYORUM

Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü 
Başkanı İzzet Soydabircan maç sonunda 
yaptığı açıklamada centilmence mücade-
leden dolayı Konya’nın ampute futboldaki 
diğer temsilcisi olan rakip takımı tebrik 
etti. Uzun soluklu sezona hazır bir kadro, 
etkili bir oyun ve güzel bir galibiyet ile baş-
ladıkları için çok mutlu olduklarının altını 
çizen Soydabircan, güzel oyun ve alınan 3 
puan için tüm oyuncuları ve teknik heyeti 
tebrik etti. Soydabircan ayrıca önümüzde-
ki hafta Pazar günü saat 11.00 de Kayseri 
ekibi ile yapacakları lig maçını sahada iz-
lemek ve kendilerine destek vermek üze-
re tüm sporseverleri Selçuklu Belediyesi 
suni çim sahaya davet etti. 
n SPOR SERVİSİ

Avcı umutlu!
TFF 2. Lig’in 14.haftasında kendi evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Konya Anadolu 

Selçukspor’da Teknik Direktör Alper Avcı yaptığı açıklamalarda oynanan oyunun gelecek haftalar öncesinde 
ümit verdiğini ifade etti. Alper Avcı, kendi anlayışlarının oturması için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, ligin 14.hafta maçında İstanbul temsilcisi 
Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Gol düellosu şeklinde 
maç 3-3 berabere sonuçlanırken, Yavru Kartal ligdeki 
puanını 13’e çıkardı. Konya Anadolu Selçukspor’da 
Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, maçın ardından 
yaptığı açıklamalarda ilk yarıda goller yenilmesine 
karşın ikinci yarıda takımının gösterdiği reaksiyondan 
memnun olduğunu ve oynanan oyunun gelecek hafta-
lar öncesinde ümit verdiğini dile getirdi.

İKİNCİ YARIDAKİ DİRENÇ İYİYDİ
İç sahada oynanan ve 3-3 berabere tamamlanan 

Fatih Karagümrük maçının ardından değerlendir-
melerde bulunan Teknik Direktör Alper Avcı, “Karşı-
laşmayı aslında ilk yarı ve ikinci yarı olarak iki farklı 
açıdan değerlendirmek gerekiyor. Oyuna iyi başladık, 
savunma anlamında doğru işler yaptığımızı düşünü-
yorum. Fakat ilk yarıda arka arkaya gelen goller bek-
lemediğimiz bir şeydi. Bu golleri açıkçası kendimize 
çok fazla yakıştıramadım. Fakat ikinci yarı özellikle 
takımın direnci, reaksiyonu iyiydi. Ön tarafta özellikle 
biraz daha üretken olmaya çalıştık. Pozisyonlara da 
girdik. Ama takım zaman istiyor. Çünkü bizim üçün-
cü maçımız. Yaklaşık 15 günlük bir süreçte beraberiz 
oyuncularla. Bazılarını tanıyoruz, bazıları ile ilk defa 
çalışıyoruz. Fakat kendi oyun anlayışımızı, kendi man-
talitemizi oturtmak için bir sürece ihtiyacımız var” ifa-
delerini kullandı.

ÇOK TALİHSİZ BİR GOL YEDİK
Güçlü bir rakibe karşı 3-2 öne geçmenin önemli 

olduğunu dile getiren yeşil beyazlı takımın teknik di-
rektörü Alper Avcı, “Geçen hafta deplasmanda aldığı-
mız galibiyetin ardından bu haftaki mücadele, gelecek 
adına bize ümit veriyor. 2-1 yenik durumdan böylesi 
güçlü bir rakip karşısında 3-2 öne geçtik. Son yediği-
miz gol çok talihsiz bir gol oldu. Son dakika golü de 
bulabilirdik aslında. Oynadığımız maçlarda gördüğü-
müz şu, oyuncuların özverisi ön planda ve verdiğimiz 
tepkilere oyuncuların gösterdiği geribildirim olumlu. 
İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak için 
çalışmalarımız sürecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.

DARICA DEPLASMANINA GİDECEK
Bu hafta kendi sahasında Karagümrük ile 3-3 

berabere kalan Konya Anadolu Selçukspor, 15.haf-
ta maçında Darıca Gençlerbirliği’ne konuk olacak. 1 
Aralık Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 
13.30’da başlayacak. Yeşil beyazlılar, deplasmanda 
oynayacağı bu maçı kazanarak üst sıralara doğru tır-
manmanın hesaplarını yapıyor. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KIRIKKALE SPOR 9 7 2 0 21 4 17 23
2.AKŞEHİR SPOR 9 7 1 1 20 9 11 22
3.ÇUBUKSPOR 9 6 2 1 19 8 11 20
4.KEÇİÖREN BLD. 9 5 2 2 18 9 9 17
5.SANDIKLISPOR 9 5 1 3 15 13 2 16
6.SARAYÖNÜ BLD. 9 3 3 3 14 13 1 12
7.KARAMAN BLD. 8 4 0 4 7 8 -1 12
8.KARAPINAR BLD. 9 3 1 5 11 18 -7 10
9.POLATLI BLD. 8 2 2 4 13 12 1 8
10.ANADOLU ÜNİ. 8 2 1 5 9 16 -7 7
11.KIRŞEHİR ÇAYAĞZI 9 2 1 6 9 19 -10 7
12.YENİÇAĞA 9 1 2 6 7 18 -11 5
13.ANKARA DSİ 9 1 0 8 9 25 -16 3



Cüneyt Çakır 
Şampiyonlar Ligi’nde 

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ı UEFA Şampiyonlar Ligi B Gru-
bu’nun 5. haftasında İngiltere’nin Tottenham takımı ile İtalya temsilcisi Inter’in 
karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 28 Kasım Çar-
şamba günü (yarın) TSİ 23.00’te İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley 
Stadı’nda başlayacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapa-
cak. Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek’in ilave yardımcı hakem olacağı müsa-
bakanın dördüncü hakemliği Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.   n AA

UEFA’dan Türk 
hakemlere görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya, Mete Kalkavan ve Alper Ulu-
soy, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Gençlik Ligi müsabakalarında görev alacak. 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Halis Özkahya’nın, 
UEFA Avrupa Ligi’nde 29 Kasım Perşembe günü Norveç ekibi Rosenborg ile 
İskoçya temsilcisi Celtic arasında yapılacak B Grubu karşılaşmasını yöne-
teceği bildirildi. Trondheim şehrinde oynanacak müsabakada Özkahya’nın 
yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken’in yapacağı, Kemal 
Yılmaz’ın dördüncü hakem olacağı, Ali Palabıyık ile Koray Gençerler’in de 
ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı aktarıldı. Mete Kalkavan’ın 
ise Fransa’nın Olympique Lyon ile İngiltere’nin Manchester City takımları 
arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi F Grubu müsabakasında düdük 
çalacağı ifade edildi.  Lyon şehrindeki gerçekleştirilecek müsabakada Kal-
kavan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral’ın üstleneceği 
duyuruldu. Öte yandan, Alper Ulusoy’un da İsrail’in Maccabi Tel Aviv ile 
Çekya’nın Sigma Olomouc ekipleri arasında 28 Kasım Çarşamba günü ya-
pılacak UEFA Gençlik Ligi 2. tur mücadelesinde görev yapacağı kaydedildi. 
Ramla şehrinde oynanacak maçta Ulusoy’un yardımcılarının, Gökmen Bal-
tacı ile Bersan Duran olacağı açıklandı. n AA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR FK 12 8 3 1 17 5 12 27
2.KASIMPAŞA 13 8 1 4 29 19 10 25
3.GALATASARAY 13 7 3 3 23 15 8 24
4.BEŞİKTAŞ 13 6 3 4 24 17 7 21
5.EY MALATYASPOR 13 6 3 4 19 13 6 21
6.ANTALYASPOR 13 6 2 5 16 19 -3 20
7.TRABZONSPOR 13 5 4 4 21 19 2 19
8.MKE ANKARAGÜCÜ 13 6 1 6 16 17 -1 19
9.ATİKER KONYASPOR 13 4 6 3 18 15 3 18
10.GÖZTEPE 12 6 0 6 15 14 1 18
11.BURSASPOR 13 3 7 3 14 13 1 16
12.DG SİVASSPOR 13 3 6 4 15 19 -4 15
13.A.ALANYASPOR 13 5 0 8 11 18 -7 15
14.BB ERZURUMSPOR 13 3 5 5 11 14 -3 14
15.FENERBAHÇE 13 3 4 6 12 17 -5 13
16.AKHİSARSPOR 13 3 3 7 15 24 -9 12
17.KAYSERİSPOR 13 3 3 7 10 22 -12 12
18.ÇAYKUR RİZESPOR 13 1 6 6 14 20 -6 9
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PUAN DURUMU

Öncelikle Aykut Kocaman’ı 
tebrik etmek istiyorum. 
Takımın başına kısa bir süre önce 
geçen Kocaman’ın yapmış oldu-
ğu ufak dokunuşlar ciddi anlamda 
kendini hissettirdi. Maçı canlı ola-
rak izlemenin vermiş olduğu keyfe 
bir de Aykut hocanın dokunuşları 
eklenince büyük bir zevkle izledik. 
Maçın ilk 6 dakikasında her ne kadar 
baskı yesek de deplasmanda oyna-
manın gerektiğini yaparak kısa süre-
de bu baskıyı lehimize çevirebildik. 
 
Ancak dikkatimi çeken bazı hu-
suslara değinmek isterim. 
İlk olarak Galatasaray taraftarının 
aşırı gerginliğinden bahsedelim. 
Daha maçın başlamasına 2 saat var-
ken stadyumun içerisinde TFF ve 
hakemler hakkında küfürler havada 
uçuşuyordu. Sahaya çıkan her fut-
bolcu sanki düşman ile cephede sa-
vaşacakmış gibi tribüne çağrılıyor ho-
canın yerine taraftar taktik veriyordu. 
 

Patlamaya hazır bir bomba gibi olan 
taraftarlar gerginliği ilk dakikadan itiba-
ren hat safhaya taşıyarak neyi amaç-
ladılar bilmiyorum ama maçın her 
şeye gebe olduğunu basın tribününde 
kendi aramızda konuşmaya başladık. 
 
En başta da bahsettiğim gibi ilk 6 
dakika baskı üzerine baskı yapan bir 
Galatasaray vardı. Bu baskının orta-
dan kalkmasıyla birlikte Galatasaray 
taraftarı sazı eline aldı. Taç pozisyonun 
da bile hakeme küfür etmeye başladı-
lar. Oynayan Konyaspor izleyen Ga-
latasaray olunca canları sıkılsa gerek.  
 
Talihsiz bir gol yedik. Ancak gol sonra-
sını görmeniz lazım. Taraftarlar üst üste 
çıkarak nasıl attık helal be tufanı için-
deler. Oysaki o dakikadan son düdüğe 
kadar topu oynayan Konyaspor’du, 
tüccarlığını yapan ise Galatasaray. 
 
Gelelim penaltı pozisyonuna. Hoca 
net bir şekilde penaltı noktasını gös-
terdi. İnanın VAR mı yok mu diye hiç 

ilgilenmedim. Gözümü 
taraftardan alamadım 
çünkü. O andan iti-
baren taraftar basın 
tribününde yer alan ya-
yıncı kuruluş basın 
mensuplarını büyük bir 
kaosa çekmeye çalış-
tılar. Sebep ise VAR’ın 
penaltıyı onaylamasıy-
mış. Ercan Taner ile 
Altan’a demediklerini bı-
rakmadılar desem yeridir. 
 
Maçın sonuna gelelim. Oturduğumuz 
yerden kalkmadan olan bitenleri takip 
edelim dedik. Kendi stadyumumuz 
gibi düşündüğümüzden bize takılan 
olmaz diye sohbet etmeye başla-
dık. Ancak yanılmışız. Sağımızdan 
solumuzdan canlı yayına geçmek 
isteyen Ercan Taner ve Altan’a ko-
şanı mı ararsınız küfür edeni mi… 

 
Öyle büyük tepkiler var ki 
sanırsınız Galatasaray 90 
dakika tek kale top oyna-
dı girdiği 10 pozisyonun 
9’u direkte patladı ha-
kem de Konyaspor’a gol 
verdi. Hâlbuki oynayan 
Konyaspor’du kaybe-
den de Konyaspor oldu.  
 
İstanbul takımı bir de Ga-

latasaray olacak ki yayıncı kuruluş ekibi 
yayına giremeden basın tribününden 
çıktı. Altan’ın Galatasaray taraftarını 
telkinleri ise ciddi anlamda muaz-
zamdı. Taraftar, mağduru o kadar 
güzel oynadı ki Altan da inanmış olsa 
gerek. İçeride Ercan Taner ve Altan’ın 
pozisyon analizi ise bizde kalsın… 
 
Basın toplantısına indiğimizde Aykut 
Kocaman’ın yapmış olduğu açıklama-

lar vardı. Milli Takım sorusu, kontrat 
sorusu derken hoca birçok net ceva-
bı verdi. Ancak İstanbul medyasının 
derdi ise sözde Galatasaray’ın hakkı-

nın yendiği pozisyondu. Ses etmedik. 
Neticede velveleyi sevdiklerini biliyo-
ruz. Ancak dönüp Traore’nin ayağı kı-
rıldığında, Sivas’ta Cüneyt Çakır’ın ver-
diği skandal penaltıda bu kadar yazıp 
çizdiniz mi? Diye sorduğumuzda ce-
vap Anadolu abi! oldu. Evet, Anadolu. 
Borç batağında olan İstanbul sevdala-
rınız elbette Anadolu da son verecek… 
 
Neyse fazla yormadan sonlara gelelim. 
Nitekim Aykut Kocaman’ın ardından 
beklenen Galatasaray’ın yardımcı ho-
cası Levent Şahin toplantıya çıkmadı. 
Yine o televizyon yorumcusu değerli 
İstanbul sevdalıları haklı gördüler Ga-
latasaray’ı. Neden çünkü hakkı yendi. 
 
Vah vah vah. Ne kadar acı… 
 
Ardından yaşananlar ise hepimizin 
malumu. Ali Dürüst Bey TFF’de bu-

lunan görevlerinden istifa etti. Her ne 
kadar Fatih Terim’e yapılanları bahane 
etse de asıl neden mahalle baskılarına 
dayanamaması. Aynı Ali Bey bu kadar 
dürüst ise yıllardır neden yaşanan 
diğer hatalarda istifa etmedi? Durun 
ben söyleyeyim, çünkü Galatasaray’ın 
hakkı yendi… Ancak baktı olmaya-
cak bizler gibi serzeniş edenler haklı 
geri döndü. Dürüst adam vesselam!  
 
Son olarak bugün İstanbul takımı Ga-
latasaray konuşuyor, yarın Fenerbah-
çe. Sonra ki günlerde de Beşiktaş baş-
lar. İstanbul medyası da tartışmasız 
gündem yapar. Anadolu ise bildiğiniz 
gibi. Eh be kardeşim hakkı yenen bi-
rileri varsa Anadolu’dur. Bırakın çanak 
tutmayı da gerçekleri konuşun biraz. 
Bir penaltı yüzünden avazınız çıktığın-
ca bağırmaktansa içinde bulunduğu-
nuz borçları ve ruhsuzluğu konuşun. 
 
Sıkıldık… 

PERDE ARKASI 

spor@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Spor Toto Süper Lig’in 13. Haftasına Kon-
yalı teknik adam Ünal Karaman ve takımı Trab-
zonspor damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’un sa-
hasında Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği karşılaşma 
son yılların en heyecanlı karşılaşmalarından biri 
oldu. Medical Park Stadı’nda Trabzonspor’un 3 
puanla ayrıldığı karşılaşmada, özellikle ev sahi-
bi ekibin oynadığı futbol beğeni topladı. Yüksek 
tempoda geçen maçta birçok gol pozisyonu ya-
şandı. Karşılaşmanın en dikkati çeken istatistiği 
ise iki takımın toplam 37 şut çekmesi oldu.

Fenerbahçe kalesine toplam 26 şut gönderen 
Trabzonsporlu futbolcular, bunların 8’inde isabet 
buldu. Kaleyi sık sık yoklayan bordo-mavililer bu 
şutların 14’ünü ceza sahası dışından, 12’sini ise 
ceza sahasının içine girerek çekti. Fenerbahçe 
ise 11 kez bordo-mavili kaleyi yoklayarak gol ara-
dı. Fenerbahçe, ceza sahası dışından 6, içinden 
ise 5 şut kaleye gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu 
şutların ise sadece 3’ünde kaleyi bulabildi. 

TRABZONSPOR 14 NET POZİSYONA GİRDİ
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında maç 

boyunca 14 net pozisyona girdi. Maçın başından 
sonuna rakip kalede etkili olan bordo-mavililer, 

çok net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 
Fenerbahçe kalesinde 14 kez önemli gol şansı 
yakalayan Trabzonspor, sarı-lacivertlilerin file 
bekçisi Harun Tekin’i sadece Filip Novak ve Jose 
Sosa’yla geçebildi. Fenerbahçe ise Trabzonspor 
kalesinde etkili olmakta maç boyunca zorlandı. 
Sarı-lacivertliler 4 kez gole yaklaştığı maçta Mi-
chael Frey’le bir gol bulabildi.

3 TOP DİREKTEN DÖNDÜ
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında 3 

top direkten döndü. Bordo-mavili takım ilk yarı-
da Yusuf Yazıcı ve ikinci devrede de Abdülkadir 
Ömür’le gole çok yaklaşmasına rağmen üst di-
reği geçemedi. Fenerbahçe ise maçın son anla-
rında Frey’in şutuyla beraberlik golüne yaklaştı. 
İsviçreli futbolcunun şutunda kaleci Uğurcan’ın 
müdahale ettiği top, üst direğe çarparak oyun 
alanına geldi.

TOPA TRABZONSPOR HAKİM
Karşılaşmada topla oynamada Trabzonspor, 

rakibine üstünlük kurdu.  Maç boyunca 440 isa-
betli pas yapan bordo-mavililer, yüzde 55 topla 
oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe ise yaptığı 
362 pasla topa maç boyunca yüzde 45 sahip oldu.
n AA

Haftaya Ünal Karaman damga vurdu

‘Sistemi biliyoruz’
Atiker Konyaspor’un deneyimli savunmacısı Ferhat Öztorun, Aykut Kocaman’ın sistemini bildiklerini, takım halin-
de hatasız bir şekilde sisteme uyum sağladıklarında her şeyin daha güzel olacağını söyledi. Alanyaspor maçına 

da değinen Ferhat, “Taraftarımızın desteği ile güzel bir oyun ortaya koyarak kazanmak istiyoruz” dedi
Galatasaray deplasmanından iyi oyun ve 1 puanla dönen Spor 

Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Cuma günü oynaya-
cağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör 
Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde dün gerçek-
leştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin 
ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, çift kale 
maçla tamamlandı. Tedavisine devam edilen Selim Ay, antren-

mana katılmazken, Paolo Hurtado ise takımla çalıştı. 
FERHAT: AYKUT KOCAMAN’IN SİSTEMİNİ BİLİYORUZ

Antrenman öncesi basın mensupların sorularını 
yanıtlayan Atiker Konyaspor’un deneyimli savun-

macısı Ferhat Öztürun Galatasaray maçında 
iyi oynadıklarını, zorlu Alanyaspor maçını da 

kazanmak istediklerini söyledi. Aykut Koca-
man’ın sistemini bildiklerini ifade eden 
Ferhat, “Aykut hocanın istediklerini 
takım halinde hatasız yapmaya başla-
dığımızda daha iyi olacak” ifadelerini 
kullandı.

SAHA AVANTAJINI 
KULLANMAK İSTİYORUZ

Galatasaray maçını değerlendiren 
Ferhat, “Hakikaten bizim adımıza çok güzel 

maç oldu. Özellikle ikinci yarı olmak üzere 
iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyo-
rum. Önemli pozisyonlarımız vardı. Değer-

lendiremedik. Gidişatımız iyi bir şekilde devam 
ediyor. Bu hafta Alanyaspor ile zorlu bir maç oy-

nayacağız. Rakibimiz geçen hafta evinde çok ciddi bir 
galibiyet aldı. Ligde kolay maç diye bir kavram kalmadı. 

Her maçın ayrı bir zorluğu var. Yine zorlu bir maça çıkaca-
ğız. Tabi kendi sahamızda oynayacağız. Bunun avantajını 

kullanarak güzel bir oyunla güzel bir sonuç almak istiyoruz” 
dedi.

HOCANIN İSTEDİKLERİ FUTBOLUN GEREKLİLİKLERİ
Aykut Kocaman’ın oyun sistemine de değinen Ferhat, “Ay-

kut Kocaman’ın oyun anlayışını, taktiğini, sistemini biliyoruz. 
Takımda hoca ile daha önce çalışmış arkadaşlar var. Tabi on-
lar daha hazır sisteme. Bunu Aykut hoca da ifade ediyor. Aykut 
Kocaman’ın bizden istedikleri şuan ki futbolun gereklilikleri. 
Bunu takım halinde hatasız bir şekilde yapmaya başladığımız-
da her şey daha güzel olacak” diye konuştu.
n YUNUS ALTINBEYAZ/MUHAMMED SAYDAM
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