
Su şebekesinin yüzde 97’si tatlandı Cumhur İttifakı ile kaos planı bozuldu!
Konya’nın en büyük ha-
yallerinden biri olan Mavi 
Tünel’in hizmete girme-
siyle hayata geçirilen 
içme suyu projesi sonrası 
Konyalıların evlerinde 
ve iş yerlerinde memba 
suyu akmaya başladı. 
Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şu anda şehir 
şebekesinin yüzde 97’sin-
den Torosların memba 
suyu aktığını belirterek, 
hayırlı olmasını diledi.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

MHP Genel Başkan 
Başdanışmanı Doç Dr. 
Ruhi Ersoy, Konya’da 
konuştu. Yerel seçim-
lerin MHP için bir beka 
mücadelesi olduğunu 
belirten Ersoy, bu 
durumun gerekçelerini 
anlattı. Ersoy, Cumhur İt-
tifakı’nın toplam oyunun 
mevcut durumunun 
altına düşmesinin bazı 
odakların kaos planını 
devreye sokması için ge-
rekçe olacağını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Önce adres sordu, sonra silahla vurdu! Yardıma durdular, canlarından oldular

Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde gece saatlerinde yolda yürüyen bir va-
tandaş araçla yanına yaklaşıp kendisine adres soran şahıslar tarafından kurşunla-
narak yaralandı. Aynı mahallenin başka bir sokağında olaydan yaklaşık yarım saat 

sonra başka bir vatandaş da aynı şekilde silahla yaralandı. n SAYFA 6’DA

Yeni İstanbul Caddesi üzerinde seyir halindeki bir kamyonetin sürücüsü 
takla atarak yol kenarına devrildi. Olayı gören ve kazazedeye yardım etmek 

isteyen vatandaşlara alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması 
sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. n SAYFA 7’DE

06 Bir anlık gafletle
şeytana uymuş! 07 Annesi ihbar etti

15 yıl ceza yedi 11 Kalça kemiği 30
vidayla birleştirildi

ORTAK AKILLA 
GELECEĞE HAZIRLIK

‘AYÇİÇEĞİ İTHALATI
YAKINDA BİTECEK!’

BOZDAĞ’DAKİ YABAN
KOYUNLARI YEMLENDİ

Altay, oda başkanlarıyla buluştu

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil:

Evcil koyunların ataları korunuyor

Sivil toplum kuruluşlarının şehirlerin ve ülkelerin 
yapılanmasında önemli bir rol üstlendiğine vurgu 
yapan Büyükşehir belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Konyamızın daha da gelişmesi ve kalkın-
ması adına hep birlikte çalışıp çaba göstermeye, 
Konya’yı ortak akıl ile geleceğe hazırlamak için ça-
lışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, Tarım ve Orman Bakanlığı öncü-
lüğünde kurulacak bir ‘Milli Yağ Kurulu’ ile Türki-
ye’nin ayçiçeği ithalatının 3-5 yıl içinde sona erdiri-
lebileceğini söyledi.

Bugünkü evcil koyunun atası beş türden biri olan 
Anadolu yaban koyunu Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğünce korunuyor. Boz-
dağ’daki 3 bin 500 hektarlık üretme merkezinde 
460 yaban koyunu bulunuyor. Yaban koyunları ağır 
kış şartlarında yiyecek sorunu yaşamamaları için 
yemle destekleniyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

SEDEP geleceğe 
ışık tutuyor

Meram’da imar 
sorunu çözülüyor

Beyşehir Gölü 
araştırılsın!

SEDEP Öğret-
men Seminer-
lerinde, “Mutlu 
ve Başarılı 
Çocuklar Nasıl 
Yetiştirilir” ko-
nusu ele alındı. 
Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, yeni nesilleri geleceğe 
hazırlamayı hedeflediklerini 
söyledi.  n SAYFA 14’TE

Konya’nın en 
merkezi ve 
köklü 10 mahal-
lesinde daha 
3194 Sayılı İmar 
Kanununun 18. 
Madde Uygula-
masının tamamlandığını belirten 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, tapuların önümüzdeki gün-
lerde tapuların dağıtılacağının 
müjdesini verdi.  n SAYFA 4’TE

MHP Konya 
Milletvekili 
Esin Kara, 
Türkiye’nin en 
büyük tatlı su 
gölü olan Bey-
şehir Gölü’n-
deki sorunların araştırılması için 
TBMM’ye araştırma önergesi 
verdi.  n SAYFA 5’TE
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İşsize iş kapısı!
HEM İŞSİZE HEM 
İŞVERENE FAYDA

İstihdamın korunması ve artırılması, işsiz-
lerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, 
işsizliğin azaltılması ve özel politika ge-
rektiren grupların iş gücü piyasasına ka-
zandırılmasını temel amaç edinen İŞKUR, 
bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor.  
İşsizlere iş kapısı olan İŞKUR, bunun ya-
nında işverenler için de önemli avantajlar 
sunuyor.

30 BİN KİŞİYİ İŞ 
SAHİBİ YAPTILAR

İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, 
2018 yılı içerisinde  30 bin kişiyi işe yerleş-
tirdiklerini, bu dönemde işe yerleştirilen 
genç sayısının 7 bin 711, kadın sayısının 
ise 6 bin 882 olduğuna dikkat çekti. işbaşı 
eğitim programlarından yararlanan kişi 
sayısı hakkında da bilgi veren Keleş, “İş-
başı Eğitim Programından 5 bin 527 kişi 
faydalanmıştır” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Kayıplar telafi edilecek
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu tarımsal üretimde rekolte, verimlilik, 
kalitede iklim unsurunun belirleyici olduğunu söyledi. Soylu, “Özellikle ocak ayından itibaren görülen yoğun kar 
yağışı, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda hububat rekoltesini ciddi oranda artıracak” dedi. 

n HABERİ SAYFA 5’TE

İŞKUR Konya İl Müdürü 
Emrah Keleş, 2018 yılı 

içerisinde iş başvurusunda 
bulunan kişilerden 30 binini işe 
yerleştirdiklerini, bu dönemde 
işe yerleştirilen genç sayısı 7 

bin 711, kadın sayısı ise 6 bin 
882 olduğunu söyledi
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İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, 2018 yılı içerisinde iş başvurusunda bulunan kişilerden 30 binini işe 
yerleştirdiklerini, bu dönemde işe yerleştirilen genç sayısı 7 bin 711, kadın sayısı ise 6 bin 882 olduğunu söyledi

İŞKUR Konya, 30 bin 
kişiyi işe yerleştirdi

İşsizliğin azaltılması, istihdamın 
artırılması için çalışan, iş arayanları 
meslek sahibi yaparak piyasaya gi-
rişlerinin kolaylaştırılması için aktif 
işgücü programları düzenleyen İŞ-
KUR, İşgücü Piyasasının en önemli 
aktörlerinden. İŞKUR’un temel ama-
cı istihdamın korunması ve artırıl-
ması, işsizlerin mesleki niteliklerinin 
geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve 
özel politika gerektiren grupların iş 
gücü piyasasına kazandırılması ola-
rak çalışmalarını sürdürüyor. İŞKUR 
Konya İl Müdürü Emrah Keleş, 2018 
yılı içerisinde  30 binini işe yerleştir-
diklerini,  Bu dönemde işe yerleştiri-
len genç sayısı 7 bin 711, kadın sayısı 
ise 6 bin 882 olduğuna dikkat çekti.

‘KURUM OLARAK İŞSİZLİKLE 
MÜCADELE VE İSTİHDAM 
TEMEL HEDEFİMİZDİR’

İnsanların kendini geliştirebil-
mesi yaşamını maddi ve manevi 
anlamda sürdürebilmesi, toplum 
içindeki sosyal rolünü yerine getire-
bilmesi için çalışmaya, üretmeye ve 
gelir elde etmeye ihtiyacı olduğuna 
dikkat çeken İŞKUR Konya İl Müdü-
rü Emrah Keleş, “ İnsanların kendini 
geliştirebilmesi yaşamını maddi ve 
manevi anlamda sürdürebilmesi, 
toplum içindeki sosyal rolünü yerine 
getirebilmesi için çalışmaya, üret-
meye ve gelir elde etmeye ihtiyacı 
vardır. Bu nedenle Kurum olarak iş-
sizlikle mücadele ve istihdam temel 
hedefimizdir.  Ülkemizde son yıllar-
da istihdamın artırılması mesleği 
olmayan işgücünün meslek sahibi 
yapılarak bir iş sahibi olmasının sağ-
lanması için birçok program yoğun 
bir şekilde uygulanmaktadır. Bu açı-
dan 2017 ve 2018 yıllarında Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın himayelerinde başlatılan Milli 
İstihdam Seferberliği ile istihdamın 
yükünü çeken işverenlerimize istih-
dama sağladıkları katkı karşılığında 
destekler verilmektedir. Açıklanan 
Birinci ve İkinci 100 Günlük Eylem 
Planları ile saha çalışmalarımıza hız 
vererek daha çok işveren ve iş ara-
yanımızın bu kapsamda teşvik ve 
desteklerden yararlanmasını amaç-
lamaktayız” dedi.

‘İŞKUR DESTEKLERİ AVANTAJLARI 
BERABERİNDE GETİRİYOR’

Türkiye ekonomisinin büyü-
mesini daha da güçlendirecek olan 
teşvik ve desteklerin birçok avantajı 
beraberinde getirdiğine dikkat çeken 
Keleş, “Cumhurbaşkanımız  Recep 
Tayyip Erdoğan, himayelerinde ger-
çekleştirilen “İstihdam Şûrası’nda, 
Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci 
fazı kapsamında uygulanacak olan 
teşvik ve destekleri açıklamışlardır. 
Türkiye ekonomisinin büyümesini 
daha da güçlendirecek olan teşvik 
ve desteklerimiz, iş arayanlarımız ve 
işverenlerimiz başta olmak üzere; 
kadınlar, gençler ve engellilere yö-
nelik birçok avantajı da beraberinde 
getirmektedir. 07.03.2018 tarihli ve 
30373 sayılı (2. mükerrer) Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7103 sayılı Kanun ile 4447 sa-
yılı Kanuna eklenen geçici 19 ve 21 
inci maddeler kapsamında uygula-

nacak İlave İstihdam Teşviki kapsa-
mında; 01.01.2018 ila 31.12.2020 
tarihleri arasında ortalama çalışan 
sayısına ilave olarak istihdam edilen 
her bir sigortalının, sigorta primleri 
ile vergilerini 12 - 18 ay süreyle ve 
işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre 
bağlı olarak değişen tutarlarla karşı-
lanacaktır” ifadelerini  kullandı.

‘30 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ’
2018 Yılı Aralık sonu itibariyle 

İl Müdürlüğümüze İŞKUR faaliyet-
lerinden faydalanmak üzere  başvu-
ruda bulunan vatandaşlarımızdan 
30 binini işe yerleştirdiklerine dikkat 
çeken Keleş, “İstihdamın korunma-
sı ve geliştirilmesi bakımından her 

geçen gün yüklendiği görevleri ar-
tan Kurumumuzun misyonu İşgücü 
piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; 
iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini 
etkin bir şekilde sunmak, işgücünün 
istihdam edilebilirliğini artırmaya 
yönelik aktif programlar yoluyla is-
tihdamı kolaylaştırmak, korumak, 
geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini 
kaybedenlere geçici bir süre gelir 
desteği sağlamaktır. İstihdamın ge-
liştirilmesi işsizliğin azaltılması için 
başlatılan ve birçok desteği içeren is-
tihdam teşviklerinden daha fazla es-
nafımız, işverenimiz faydalansın diye 
aşağı yukarı her gün meslek odaları-
mızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve 
derneklerimizi ziyaret etmekteyiz. 
Amacımız işverene destek olarak 
vatandaşlarımızın istihdamına katkı 
sağlamaktır. Bu amaçla Ocak-Aralık 
döneminde 124 farklı etkinlik ger-
çekleştirdik.  2018 yılı Aralık sonu 
itibariyle İl Müdürlüğümüze İŞKUR 
faaliyetlerinden faydalanmak üzere  
başvuruda bulunan vatandaşları-
mızdan 30 binini işe yerleştirdik. Bu 
dönemde işe yerleştirilen genç sa-
yısı 7 bin 711, kadın sayısı ise 6 bin 
882’dir” dedi. 2018 yılı içerisinde 
mesleki eğitim kurslarından, işbaşı 
eğitim programlarından yararlanan 
kişi sayısı hakkında da bilgi veren 
Keleş, “İşgücü piyasasında büyük 
önem arz eden Mesleki Eğitim Kurs-
larından 2018 yılı Aralık ayı itibariyle 

bin 317 kişi, İşbaşı Eğitim Progra-
mından 5 bin 527 kişi faydalanmış-
tır” ifadelerini kullandı.

‘İŞKUR GİRİŞİMCİLİĞİ; İSTİHDAMI 
ARTIRMAK AMACIYLA BİR POLİTİKA 
ARACI OLARAK KULLANMAKTADIR’

İŞKUR girişimciliği; istihdamı ar-
tırmak amacıyla çalışmalar yürüttü-
ğüne de dikkat çeken İŞKUR İl Mü-
dürü Emrah Keleş, “Yeni açık işler 
oluşturarak, işsizliğin azaltılması, is-
tihdamın artırılması ve sürdürülebi-
lir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek 
için yeni girişimciler pek çok ülkede 
olduğu gibi Ülkemizde de desteklen-
mektedir. Bireylerin kendi işyerlerini 
kurarak yeni istihdam alanları açma-
ları ve daha fazla insanın çalışarak 
toplumsal refah seviyesini artırması 
daha güçlü bir ekonomiye geçiş-
te önemli adımlardan birisi olarak 
görülmektedir.  Artık günümüzde 
girişimciliğin, küçük ve orta büyük-
lükteki işletmelerin ve inovasyonun 
istihdama etkisi oldukça sık ele alı-
nan bir konu haline gelmiştir. Bu 
kapsamda İŞKUR girişimciliği; istih-
damı artırmak amacıyla bir politika 
aracı olarak kullanmaktadır. 2018 
yılı Aralık ayı itibariyle 125 program-
da 2 bin 748 kişiye Girişimcilik Eğiti-
mi verilmiştir. Ayrıca kendi işini kur-
mak isteyen engelli ve eski hükümlü 
vatandaşlarımıza da girişimcilik des-
teklerimiz devam etmektedir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hançerli: Çocuklarımız
hayatın her alanında

‘Gergedan gribi 
diye bir şey yoktur’

Yapımı Karatay Belediyesi ta-
rafından gerçekleştirilen 6 anao-
kulundan biri olan Fetihkent Ana-
okulunda gerçekleşen “Gelecek 
kodlama ile Gelecek” e Twinning 
projesi kapsamında gerçekleşen 
etkinliklerin Kodlama Sertifikası 
dağıtım törenine katılarak minik 
öğrencilerin heyecanına ortak 
oldu. 

Başkan Mehmet Hançerli, 
“Karatay Belediyesi olarak ço-
cuklarımızın hayatın her alanında 
yer almaları amacıyla birçok pro-
jeyi hayata geçirdik ve projelere 
destek olduk. Sanattan, kültürel 
etkinliklere sportif faaliyetlerden 
eğitime kadar her konuda çocuk-
larımızın yanındayız. Bilgi çağının 
öncüsü olacak çocuklarımızın ye-
tişmesi ve dijital dünyanın kod-
larını elinde tutan bir ülke olarak 
geleceğe güvenle bakabilmemiz 
için gerçekleştirilen bu çalışmada 
emeği geçen tüm idarecilerimizi 
öğretmenlerimizi ve öğrencileri-
miz tebrik ediyorum.” dedi. 

Başkan Hançerli, eğitim ya-
tırımlarının önemine dikkat çe-
kerek, ülkemizin geleceği olan 
çocuklarımızın daha modern ve 
nezih koşullarda eğitim görmeleri 
için çalıştıklarını dile getirdi. Baş-
kan Hançerli “Karatay Belediyesi 
olarak ilçemize 2004 yılından bu 
yana 27 okul 267 derslik kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Karatay Belediyesi İHO, Karatay 
Belediyesi 23 Nisan İHO, Fetih-
kent Ortaokulu, Mehmetçik Ortao-
kulu, Kurtuluş İlkokulu, Fetihkent 
Anaokulu, Gaziosmanpaşa Anao-
kulu, Erenler Anaokulu, Koyunoğ-
lu İlkokulu, Şekibe Aksoy İlkokulu, 
Halil Bahçeci İlkokulu, Birol Polat 
İlkokulu, Namık Kemal Ortaoku-
lu, Mahide Koşukçu İlkokulu, Fe-
ritpaşa İlkokulu, Ulubatlı Hasan 
İlkokulu, Ahmet Haşhaş İlkokulu, 
Akçeşme İlkokulu, Hayıroğlu ve 
Ovakavağı ilkokulu, Karatay Bilim 
ve Sanat Eğitim Merkezi, Hamza-
oğlu Anaokulu, Doğuş Anaokulu 
ilçemize kazandırdık.”dedi.

Hacıveyiszade Mahallesi’ne 8 
derslikli bir anaokulu kazandıra-
caklarını belirten Başkan Hançerli; 
anaokulunun çok amaçlı salonu, 
yemekhanesi ve derslikleri ile öğ-
rencilerin ihtiyaçlarına cevap ve-
recek kapasitede olduğunu söyle-
di. Başkan Hançerli, Fevzi Çakmak 
Mahallesi’ne 24 derslikli bir ilko-
kul ve Hamzaoğlu Mahallesi’ne 
24 derslikli ortaokul yapacaklarını 
söyledi. Başkan Hançerli, okulların 
çok amaçlı salon, beden eğitimi 
salonu, kütüphane, fen laboratu-
varı, müzik dersliği gibi pek çok 
imkana sahip olacağını dile getir-
di. Başkan Hançerli eğitime olan 
desteklerinin artarak süreceğini 
belirtti.
n HABER MERKEZİ

Kulak Burun Boğaz Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Mehmet Şentürk, 
nezle rahatsızlığını en çok tetikle-
yen rhinovirüslerin ‘gergedan vi-
rüsü’ olarak bilinmesinin yanlış ol-
duğunu, ‘gergedan virüsü’ diye bir 
tabirin olmadığını söyledi. Kulak 
Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Mehmet Şentürk, nezleye 
en sık yol açan virüsün rhinovirüs 
olduğunu belirterek, bu virüsün 
‘gergedan virüsü’ olarak isimlen-
dirilmesinin yanlış olduğunu ifade 
etti. Op. Dr. Şentürk, “Gergedan 
şeklinde isimlendirmek doğru de-
ğil. Tıbbi bilgi içinde gergedan vi-

rüsü ya da gergedan gribi diye bir 
şey mevcut değil. Bir tercüme ha-
tası sonucu yapılan bir isimlendir-
medir sadece. Dünyada da böyle 
bir isimlendirme yoktur. İnsanlar-
da en sık üst solunum yolu hasta-
lığına sebep olan virüs grubunun 
rhinovirüslerdir. Bu virüsler 50 
yıldan fazla süredir bilinmektedir 
ve yeni bir virüs değildir. Gerge-
danın İngilizcesi ‘rhinozorus’ olup, 
rhinovirüs virüs adını burun ile il-
gili anlamına gelen rhinodan alır. 
Virüsün gergedan ile ilgisi yoktur. 
Çünkü gergedanlardan bulaşan bir 
virüs yoktur” dedi. n İHA

Konya’da muslukların yüzde 97’sinden Torosların memba suyu akıyor
Konya’nın en büyük hayallerin-

den biri olan Mavi Tünel’in hizme-
te girmesiyle hayata geçirilen içme 
suyu projesi sonrası Konyalıların 
evlerinde ve iş yerlerinde memba 
suyu akmaya başladı. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, şu anda şehir şebe-
kesinin yüzde 97’sinden Torosların 
memba suyu aktığını belirterek, 
hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, Mavi Tünel’den gelen içme 
suyunu şehir şebekesinin yüzde 
97’sine ulaştırdı. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından hizmete 
açılan Mavi Kanyon Memba Suyu 
İçmesuyu İsale Hattı ve Su Arıt-
ma Tesisleri’nin ardından Mavi 
Tünel’den gelen içme suyunun 
ilk olarak şehrin belli bölgelerine 

ulaştırıldığını hatırlatarak, artık 
şehrin yüzde 97’sinin Toroslardan 
gelen memba suyunu içmeye baş-
ladığını söyledi. 

KONYA’NIN YÜZDE 97’İ 
FAYDALANIYOR 

Başkan Altay, Seçme Su Arıtma 
Tesisleri’nden günlük olarak 222 
bin metreküp su alınmaya başladı-

ğını belirterek, “Söz verdiğimiz gibi 
2018 yılı sonu itibariyle şehir şebe-
kesinin yüzde 97’sinden Torosların 
memba suyu akmaya başladı. Bu 
vesileyle böylesine tarihi bir hizme-
tin hayata geçmesinde büyük gay-
retleri bulunan Cumhurbaşkanımız 
başta olmak üzere bütün bakanla-
rımıza, önceki dönem Büyükşehir 

Belediye Başkanlarımıza, KOSKİ 
Genel Müdürlüğümüz ile Orman 
ve Su İşleri Bakanlığımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. 

YÜKSEK KALİTELİ 
MEMBA SUYU HİZMETİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, şebe-
keye verilen suyun yüksek kaliteli 
memba suyu olduğunu belirterek, 
“Sağlık Bakanlığı’nın 17 Şubat 
2005 tarih ve 25730 sayılı “İnsani 
Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki 
Yönetmelik”te belirtilen kriterlere 
uygun olarak üretilen ve devamlı 
kontrolleri yapılan Mavi Tünelden 
gelen suyumuzun kalitesi çok yük-
sek.

Dünya standartlarındaki su-
yumuzun içimi ise oldukça hoş ve 
yumuşak. Şehrimize hayırlı olsun” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Emrah Keleş
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MEDAŞ’ta Karma Resim Sergisi açıldı
Kaleli Sanat Merkezi öğrenci-

lerin eserlerinin yer aldığı “ Karma 
Sergi” MEDAŞ Sanat Galerisinde 
düzenlenen program ile açıldı. 
Düzenlenen Karma Sergi açılışı-
na Konya Büyükşehir Belediyesi 
Basın-Yayın Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı Ahmet Köseoğlu,  Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 
Müdürü ve Postnişin Fahri Özça-
kıl, Kaleli Sanat Merkezi Sahibi- 
Ressam Muhsin Kaleli ile çok sayı-
da sanatsever katıldı.

‘TÜM ÖĞRENCİLERİM 
İLE GURUR DUYUYORUM’

Karma sergi açılışında konu-
şan Kaleli Sanat Merkezi Sahibi- 
Ressam Muhsin Kaleli, “ Kendi 
yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin 
sergisini ilk defa açıyoruz. Onun 
heyecanını ve gururunu yaşıyo-

rum. Tüm öğrencilerim ile gurur 
duyuyorum. Bizler Allahın vermiş 
olduğu yetenekler ile o güzellik-

leri yansıtmaya çalışıyoruz. O içi-
mizdeki duygularımızı renklerle  
tuvale aktararak ifade ediyoruz.  

Umarım başarmışızdır. Konya-
mız ülkemizin önemli şehirlerden 
birisi ve Selçuklulara başkentlik 

yapmış bir şehir. İnşallah bun-
dan sonra daha güzel eserlere ve 
sergilere hep güzelliklere doğru 

adım atmak dileğiyle. Sergimize 
katılımlarınızdan dolayı teşekkür 
ederiz” dedi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Basın-Yayın Halkla İliş-
kiler Daire Başkanı Ahmet Köse-
oğlu, “ Karma sergide emek veren 
herkesi kutluyorum. Nice resim 
sergilerini kişisel olarak açmalarını 
diliyorum.Büyükşehir Belediyesi 
olarak bizler de sanatın yanın-
da olmaya, sanata lojistik destek 
vermeye ve bunun alt yapılarına 
destek vermenin gerekliliği bir kez 
da görmüş olduk. Bunu da bir an-
lamda taahhüt etmiş oluyorum” 
dedi. Konuşmalarının  ardından 
55 öğrenci tarafından yapılan 120 
resimden oluşan karma resim ser-
gisi açıldı. Sergi 20 Ocak’a kadar 
gezilebilecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bir ilkokulla ortaklaşa düzenle-
nen esnaf ziyaretlerine katılan Kon-
ya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bir-
liği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, Kapu Camii ve Bedesten 
Çarşısı esnafına, üzerinde Hadis-i 
Şerif yazılı olan dövizler dağıttı. 

Karatay ilçesi İstiklal İlkokulu ta-
rafından düzenlenen, “Özüne Dön!” 
projesi kapsamında okul yönetimi 
ve öğretmenleri, kaybolmaya yüz 
tutmuş değerlerin öğrencilere tekrar 

kazandırılması amacıyla her ay farklı 
bir değer alanı üzerinde çalışmala-
ra imza atıyor. Ocak ayı konusunu 
doğruluk değeri olarak belirledik-
lerini söyleyen İstiklal İlkokulu 4-C 
Sınıfı Öğretmeni Ayşegül Gülmez, 
KONESOB Başkanı Muharrem Ka-
rabacak’ın projeye her türlü desteği 
sağladığını ve öğrencilerle birlikte 
Konya esnafına bir mesaj vermek 
istediklerini söyledi. 

KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak da esnaf teşkilatı olarak 
bu tür farkındalık projelerinde yer 
almaktan mutluluk duyduklarını 
belirterek, “Doğruluğu, dürüstlüğü 
ve Ahilik kültürünü küçük yaşta öğ-
rencilerimize aşılayan İstiklal Oku-
lumuza, yöneticilerine ve proje so-
rumlusu Ayşegül Gülmez hocamıza 
teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizle 
birlikte Kapu Camii ve Tarihi Bedes-
ten Çarşısı esnaflarımızı işyerlerinde 
ziyaret ederek çocuklarımızın hazır-

ladıkları ve üzerinde ‘Hiç şüphe yok 
ki; doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de 
cennete götürür’ Hadis-i Şerifinin 
yer aldığı dövizleri dağıttık ve biz de 
esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte 
bir farkındalık oluşturduk. Sağ olsun 
esnaflarımız Hadis-i Şerifi işyerlerin-
de kalıcı bir yere asarak öğrencileri-
mizin projesine destek verdi. KONE-
SOB olarak bu tür projelere destek 
vermeye devam edeceğiz” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

CHP’li Muharrem İnce
Ereğli’de konuştu

24 Haziran seçimlerinde 
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı 
Muharrem İnce, Konya’nın Ereğ-
li ilçesinde CHP belediye başkan 
adayı ile birlikte seçim çalışma-
sına katıldı. 24 Haziran seçimle-
rinde CHP’nin Cumhurbaşkanı 
adayı Muharrem İnce, 31 Mart’ta 
yapılacak yerel seçimler öncesi 
Konya’nın Ereğli ilçesinde CHP 
Ereğli Belediye Başkan Adayı Bü-
lent Ecevit Tatlıdil ile birlikte seçim 
çalışmasında bulundu. İlçe giri-
şinde partililer tarafından karşıla-
nan İnce, düzenlenen toplantıda 

yaptığı konuşmada, “İstediğimizi 
alacağız. Ereğli’ye tatlı dil, güler 
yüzlü bir isim geliyor” ifadelerini 
kullandı. 

Eski Başbakanlardan Bülent 
Ecevit’i hatırlatan Muharrem İnce, 
“Bu aralar Sayın Cumhurbaşkanı 
da Ecevit’e çalışıyor, geçen gün 
Ayşe tatile çıktı. Ecevit dönemi 
Ereğli’de başlayacak. Kent hizmet 
görecek” diye konuştu. İlçede es-
naf ziyaretinde bulunan Muhar-
rem İnce vatandaşlarla kahveha-
nede sohbet etti, çay içti.
n İHA

Kars Belediye Başkanı
Ereğli’yi ziyaret etti

Kars Belediye Başkanı Mur-
taza Karaçanta, Karslılar Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven’i makamında ziyaret etti.

Samimi sohbet ortamında ge-
çen ziyarette Başkan Karaçanta, 
Başkan Özgüven’e Ereğli Karslılar 
Derneği’ne ve Sarıkamış Şehitleri 
Yürüyüşü’ne verdiği destekler için 
teşekkür etti. Ziyaret Başkanların 
karşılıklı hediye takdimleriyle sona 
erdi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Özgüven, “Kars 
Belediye Başkanımız Sayın Mur-
taza Karaçanta’yı misafir ettiğimiz 
için mutlu olduk. Bu nazik ziya-
retleri için kendilerine ve Karslılar 
Derneği’mize teşekkür ediyorum. 
Tarihimizde önemli bir yer tutan 
ve toplumu derinden etkileyen 
Sarıkamış olayı, günümüzde bile 

içimizi acıtan bir olaydır. O neden-
le Kars bizim için ayrı bir değere 
sahiptir. Bu vesileyle Sarıkamış 
şehitlerimizi hürmetle ve minnetle 
anıyorum. Tekrardan Kars Bele-
diye Başkanımıza, Ereğli Karslılar 
Derneğimize ziyaretleri için te-
şekkür ediyor, saygılarımı sunuyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Kars Belediye Başkanı Murtaza 
Karaçanta ise, “Ereğli’de olmaktan 
dolayı çok mutluyuz. Bu şirin ilçe-
mizde başarılı hizmetler gerçekleş-
tiren Belediye Başkanımız Özkan 
Özgüven Bey’i ziyaret etmek iste-
dik. Son derece samimi ve sıcak bir 
karşılama ile bizleri misafir ettikleri 
için, Ereğli Karslılar Derneği’mize 
verdiği ve Sarıkamış Şehitleri Yü-
rüyüşü’ne verdiği destekler için 
Belediye Başkanımıza teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 
kurulacak bir ‘Milli Yağ Kurulu’ ile Türkiye’nin ayçiçeği ithalatının 3-5 yıl içinde sona erdirilebileceğini söyledi

‘Ayçiçeği ithalatı
yakında bitecek!’

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Ay-
çiçeği üretiminde bizim çok rahat 
2,5 milyon tona ulaşıyor olmamız 
lazım. Bununla ilgili, Bakanlığa bir 
teklifimiz oldu. Bir ‘Milli Yağ Kuru-
lu” kurulsa, sektördeki tüm taraf-
lar, çiftçiler, Tarım Bakanlığımız, bir 
hazırlık yapılsa, en azından görüş-
lerimizi paylaşabilsek diye üzerinde 
çalışıyoruz” dedi. Büyükhelvacıgil, 
bitkisel üretimde yağlı tohum mik-
tarının artırılması gerektiğini belirtti. 
Türkiye’nin ayçiçeği ihtiyacını kar-
şılayabilmesinin, bu alanda ithala-
tın önüne geçeceğine dikkati çeken 
Büyükhelvacıgil, şöyle devam etti: 
“Bitkisel üretimde yağlı tohumların 
artmasını arzu ediyoruz ama maa-
lesef bir türlü bunu sağlayamadık. 
Üretim genellikle 1,2-1,3 milyon ton 
civarında seyrediyor. Hasat Çukuro-
va’da temmuzda başlıyor, hem İç 
Anadolu hem de Trakya’da eylül gibi 
bitmiş oluyor. Bu yıl yine yaklaşık 
aynı seviyelerde kaldık. İhtiyacımız 
olan ise en az 2,5 milyon ton. Gönlü-
müz istiyor ki bunu burada üretelim. 
Tarım Bakanlığımız bu konuda çalı-
şıyor.” Türkiye’nin ihtiyacı olan 2,5 
milyon ton ayçiçeği üretilemediği 
için ithalatın devam ettiğini anlatan 
Büyükhelvacıgil, “Her fırsatta söylü-
yorum; ülkenin yüzde 85’e yakını ay-
çiçeği yağı tüketiyor. Mısır gibi diğer 
yağlar da var ama ayçiçek çok daha 
fazla tüketiliyor. O nedenle arzumuz 
ihtiyacımızın tamamının ülkemizden 
karşılanmasıdır.” diye konuştu.

‘İHTİYACIMIZI ÜRETECEK HALE 
GELEBİLMEMİZ LAZIM’

Büyükhelvacıgil, gelecek yıldan 

itibaren bu alanda bir artışın ger-
çekleşebileceğine işaret ederek, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “İhtiyacımızı 
üretecek hale gelebilmemiz lazım. 
Tabii ki bu imkansız değil. Yanımız-
daki komşu ülkelere baktığımızda, 
özellikle Rusya ve Ukrayna 10’ar 
milyon tondan aşağı üretmiyor. 
Coğrafyaları çok geniş diyebilirsiniz 
ama Bulgaristan da en asgari 1,8 
milyon ton civarında ürün üretiyor. 
Ayçiçeği üretiminde bizim çok rahat 
2,5 milyon tona ulaşıyor olmamız 
lazım. Bununla ilgili Bakanlığa bir 
teklifimiz oldu. Bir ‘Milli Yağ Kuru-

lu kurulsa, sektördeki tüm taraflar, 
çiftçiler, Tarım Bakanlığımız, bir 
hazırlık yapılsa, en azından görüş-
lerimizi paylaşabilsek diye üzerinde 
çalışıyoruz. Tarım Bakanlığımız bu 
işi bundan sonra çok daha iyi yö-
netecektir. Bu uygulanırsa çok kısa 
sürede, ayçiçeği ithalatını 3-5 yılda 
bitirebiliriz.”

‘15,6 MİLYAR DOLAR DAHA 
İTHALATA PARA ÖDEYECEĞİZ’
Gerekli tedbirlerin alınmaması 

halinde gelecek yıllarda yağlı tohum 
ihracat kaleminin Türkiye için cari 
açık üzerinde bir baskı oluşturmaya 

devam edeceğini vurgulayan Bü-
yükhelvacıgil, şunları kaydetti: “Şa-
yet bunu düzeltmeyecek olursak, bir 
üniversite ile yaptığımız araştırmaya 
göre 2030 yılına kadar 15,6 milyar 
dolar daha ithalata para ödeyeceğiz 
demektir. Nitekim yağlı tohumlar 
ülkemiz ithalat kalemleri içerisinde 
ilk 11’in içerisindedir. O nedenle 
bunun mutlaka toparlanması gere-
kir. Mutlaka bu rakamın ülkemizde 
kalması lazım. Sadece ayçiçeği yağı 
diye bakmamak lazım, çıkan ayçiçek 
küspesini de birçok yerde kullanıyo-
ruz.” n AA

Öğrencilerden esnafa anlamlı hediye

Tahir Büyükhelvacıgil



14 OCAK 20194 HABER

Konya’yı ortak akılla geleceğe hazırlıyoruz
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği’ne bağlı odaların şube başkan-
ları ile bir araya geldi. Sivil toplum 
kuruluşlarının şehirlerin ve ülke-
lerin yapılanmasında önemli bir 
rol üstlendiğine vurgu yapan Baş-
kan Uğur İbrahim Altay, “Konya-
mızın daha da gelişmesi ve kal-
kınması adına hep birlikte çalışıp 
çaba göstermeye, Konya’yı ortak 
akıl ile geleceğe hazırlamak için 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği’ne (TMMOB) bağlı odaların 
şube başkanları ile Büyükşehir 
Belediyesi\’nde bir araya geldi. 
Son yıllarda STK’ların Konya’da 
ülkemize örnek çalışmalara imza 

attığını belirten Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Bugüne kadar her zaman 
birlikte yönetim anlayışını ilke 
edindik. Konya’ya ve hemşehri-
lerimize fayda sağlayan her türlü 
fikir ve projeyi önemseyerek ha-

yata geçirmeye gayret ediyoruz. 
Şehrimizdeki STK’larla birlik-
te önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Çünkü STK’lar bizim en büyük 
paydaşlarımız. Konyamızın çok 
daha fazla gelişmesi ve kalkınma-
sı adına birlikte hareket etmeye, 

çaba göstermeye, Konya’yı ortak 
akıl ile geleceğe hazırlamak için 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
TMMOB’ye bağlı odaların şube 
başkanları da Konya’da yürüttük-
leri faaliyetler ve projeler hakkın-
da Başkan Altay ile istişarelerde 

bulunarak, kendilerini bir araya 
getiren Başkan Altay\’a teşekkür 
ettiler. Ziyarette Makina Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Aziz Hakan Altun, Ziraat Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Süleyman Soylu, Jeoloji Mühen-

disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Fetullah Arık, Harita Mühendisle-
ri Odası Konya Şube Başkanı Fatih 
İşcan, İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Süleyman 
Kamil Akın, Elektrik Mühendisle-
ri Odası Konya Şube Başkanı Sait 
Şahin, Jeofizik Mühendisleri Oda-
sı Konya Şube Başkanı Latif Çağır, 
Gıda Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Mehmet Hulusi 
Ada, Kimya Mühendisleri Oda-
sı Konya Şube Başkanı Mümin 
Semerci, Mimarlar Odası Konya 
Şube Başkanı Armağan Güleç 
Korumaz, Peyzaj Mimarları Odası 
Konya Şube Başkanı Özcan Kuzu, 
Çevre Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Selim Doğan ile 
Şehir Plancıları Odası Konya Şube 
Başkanı Münir Güray hazır bulun-
du. n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, yaklaşık bir 
yıl önce 10 mahallede başlattığı 18. 
Madde Uygulamasını da tamamla-
dı. Yaklaşık 10 bin kişiyi ilgilendiren 
düzenleme sonucu bu mahallelerin 
hızlı bir gelişim sürecine gireceğini 
kaydeden Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, tapuların dağıtımına 
önümüzdeki günlerde başlanacağı-
nın müjdesini verdi.  

Meram Belediyesinin 10 mahal-
lede yaklaşık bir yıl önce başlattığı 
18. Madde Uygulamasında da sona 
gelindi. Konya’nın en merkezi ve 
köklü 10 mahallesinde daha 3194 
Sayılı İmar Kanununun  18. Mad-
de Uygulamasının tamamlandığını 
belirten Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, tapuların önümüzdeki 
günlerde tapuların dağıtılacağının 
müjdesini verdi. 

‘DÜZENLEME YAKLAŞIK 
10 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR’
Şehircilik adına tüm sorunların 

ana sebebi olan imar sorununun 

çözülmesiyle bu mahallelerin hızla 
yepyeni bir çehreye bürüneceği-
ni kaydeden Başkan Fatma Toru; 
“Konya’mızın en eski mahallelerin-
den olan Aydoğdu, Öğretmenevleri, 
Araböldüren, Geçit, Saadet, Pirebi, 
Mehmet Vehbi, Aksinne, Kurtuluş-
Mahalleleri ve tapuda ismi 23 Ma-
halle olarak geçen 10 mahallemizde 
30-35 yıldır çözülemeyen imar soru-
nu artık geride kaldı. Bu mahallele-
rin imar, ulaşım, altyapı, eğitim, sağ-
lık, sosyal ve kültürel hangi alanda 
olursa olsun tüm sorunların ana se-
bebi imar sorunuydu. Belediye ola-
rak öncelikle bu master imar Planla-
rını yaparak bir yıl önce başladığımız 
3194 Sayılı İmar Kanununun  18. 
Madde Uygulamasını tamamlayarak 
Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün 
igili personellerinin de desteği ile 
toplam 10 mahalleden oluşan M560 
nolu Düzenleme sahası geçtiğimiz 
hafta tescili gerçekleştirildi. Yaklaşık 
10 bin kişiyi ilgilendiren bu düzen-

leme ile hak sahiplerine tapularını 
önümüzdeki günlerde dağıtmaya 
başlayacağız” diye konuştu. 

‘SADECE KONUT DEĞİL, SOSYAL 
DONATI ALANLARI DA ÜRETİLDİ’
18. madde uygulamasının ta-

mamlandığı bu 10 mahallenin bü-
yük bir bölümünün eski, düzensiz 

ve çarpık yapılaşmanın tehtidi al-
tında olduğunun altını çizen Baş-
kan Toru sözlerini şöyle sürdürdü; 
‘Mastır İmar Planı sayesinde çar-
pık yapılaşmanın hakim olduğu 
bu bölgenin daha estetik ve daha 
modern bir yapılaşmaya kavuşa-
caktır. Tapuların dağıtımı 10-15 
gün içerisinde belediyemiz Em-
lak ve İstimlak  Müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilecektir. M560 nolu 
Düzenleme sahası toplam 6 bin 
adet 3+1  yeni konut yapma imka-
nı sağlamaktadır.  Uygulama alanı 
712 bin 580 metrekaredir. Toplam 
bin 360 Kadastro Parseli ve 2 bin 
850 malik olmak üzere yaklaşık 10 
bin kişiyi ilgilendirmektedir. Uygu-
lama neticesinde sadece konut de-
ğil aynı zamanda, çocuk parkları, 
eğitim, sağlık, pazar, dini ve resmi 
tesisler ile belediye hizmet alanları 
gibi sosyal donatılar da üretilmiş-
tir.”
n HABER MERKEZİ

Sınava hazırlanan 
öğrencilere çorba ikramı

Başkan Özaltun’dan 
Rektör Zorlu’ya ziyaret

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi’nde (AKEF) final haftası 
münasebetiyle öğrencilere çorba 
ikram edildi. 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi kütüphanesinde final 
sınavına giren ve kütüphanede 
ders çalışan tüm öğrencilere üni-
versite yönetimince sıcak çorba 
ikram edildi. Yirmi dört saat hiz-
met veren kütüphaneden, final 
haftası için yoğun biçimde ders 
çalışan NEÜ öğrencilerinin yanı 
sıra YKS  için hazırlık yapan öğ-
renciler de yararlanıyor. Öğren-
cilerin yoğun çalışma temposuna 
küçük bir mola verdirmeyi amaç-
layan etkinliğe Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Oğuz Doğan, AKEF 

Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, 
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Coşkun, AKEF ve Fen Fa-
kültesi Dekan Yardımcıları Doç. 
Dr. Erdal Kocabaş ve Dr. Öğre-
tim Üyesi Barbaros Yalçın ile Fen 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. İbrahim Yalçınkaya katıldı.  
Çorba ikramında konuşan Dekan 
Prof. Dr. Erdal Hamarta, yoğun 
çalışma temposunda öğrencilere 
destek vererek yanlarında olmak 
istediklerini, soğuk havalarda 
onlara bir motivasyon katkısı 
yapmak adına da çorba ikram et-
tiklerini söyledi. Etkinliğe katı-
lan çok sayıdaki öğrenci yapılan 
sürprizden memnun olduklarını 
ve tekrarını beklediklerini ifade 
etti.   n HABER MERKEZİ 

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu’yu ziyaret etti. Özaltun, ken-
disine eşlik eden bazı meclis üye-
leri ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileriyle birlikte makamında 
ziyaret ettiği Rektör Prof.Dr.Zor-
lu’ya yeni görevinin hayırlı olması 
dileğinde bulundu.

Rektör Prof.Dr. Zorlu ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile 
getirirken, Özaltun ziyaret sonun-
da kendisine günün anısına tarihi 
Eşrefoğlu Camisi minyatür çalış-
masını hediye etti.

Özaltun, ziyaretinin sonunda 
yaptığı açıklamada, “Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü 
görevine Cumhurbaşkanımızın 
takdirleri ile atanan Cem Zorlu 
Beyi ziyaret ettik, yeni görevlerin-
de başarılar diledik. Bizlere eşlik 
eden gönül insanları; Muhtarlar 
Dernek Başkanımız, Ziraat Odası 
Başkanımız, Su Ürünleri Koopera-
tifi Başkanımız, Beyşehir İHH Baş-
kanımız, Beyşehir Birliği Göl, Doğa 
ve Çevre koruma Dernek Başkanı-
mız ve Meclis Üyelerime teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye ekonomisinin büyük ve güçlü bir ekonomi olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Yapı-
lan son düzenlemelerle birlikte önümüzdeki dönemde ekonomik faaliyetlerdeki olumlu gelişmeleri birlikte göreceğiz” dedi

‘Ekonomideki gelişmeyi
hep birlikte göreceğiz’
AK Parti Konya Milletvekili Ziya 

Altunyaldız, Meclis Genel Kurulun-
da görüşmeleri devam eden eko-
nomi alanında düzenlemeler içeren 
kanun teklifine ilişkin, “Türkiye 
ekonomisi güçlü ve büyük bir eko-
nomidir. Bu düzenlemeyle birlikte 
önümüzdeki dönemde de ekonomik 
faaliyetlerde çok olumlu gelişmeleri 
hep beraber görmeye devam edece-
ğiz.” dedi.

Altunyaldız, kendisi ve milletve-
kili arkadaşlarının imzasıyla TBMM 
Başkanlığına sunulan, Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinin Genel Kurul’da 
görüşüldüğünü belirtti. Teklifin, 71 
maddeden oluştuğunu anımsatan 
Altunyaldız, düzenlemenin top-
lumun ihtiyaç duyduğu alanlarda 
çeşitli gereksinimlerin giderilmesi 
ve kamu hizmetlerinin daha etkin 
yürütülmesi amacıyla hazırlandığını 
söyledi.

Teklifte, terörle kahramanca 
mücadele eden Türk Silahlı Kuv-
vetleri mensuplarına sağlanan sağ-
lık hizmetlerinin güçlendirilmesinin 
hedeflendiğini aktaran Altunyaldız, 
ihtiyaç bulunan alanlarda, reçeteyle 
bulunmasında güçlük çekilen ilaç-
ların TSK’nın envanterinden bedel 
ödenmeksizin kullanmasına imkan 
sağlandığını ifade etti.

Yaşlılık ve ölüm aylıklarının bin 

liranın altında olmamasına ilişkin 
hükümün de teklifte yer aldığını dile 
getiren Altunyaldız, işsizlik maaşın-
da 120 gün kesintisiz prim ödeme 
şartının da kaldırılacağını hatırlattı. 
Bu, düzenlemelerin mağduriyetle-

rin önüne geçeceğine işaret eden 
Altunyaldız, şunları kaydetti: “Kü-
resel uygulamalara baktığımızda 
eğer reel sektör, finans sektörü, si-
gortacılık, iş dünyası entegre olabil-
mişse o zaman bu ekonomi sağlıklı 

ve sürdürülebilir bir yapıya kavuş-
muş demektir. İşte bu anlamda, 
sigortacılık sektörünü, öngörülebi-
lir piyasaların ve risklerin sigorta 
edilebilmesi adına bir taraftan bazı 
özel risklerin teminat altına alınma-
sı, diğer taraftan da reasüre edile-
bilmesini sağlamak adına bu yasa 
teklifiyle, Türk Reasürans Anonim 
Şirketinin kurulması öngörüldü. 
Teklif, halkımızı doğrudan ilgilendi-
ren ve ekonominin geneline dönük 
önemli hükümler içeriyor. İnanıyo-
rum ki üreticimizin, ihracatçımızın, 
çalışanlarımızın, yaşlı, emekli ve 
çiftçilerimizin ihtiyaçlarına cevap 
verecek nitelikteki bu kanun tek-
lifinin, kanunlaşmasıyla ülkemizin 
istikrarlı, üreten, ihraç eden, istih-
dam oluşturan yapısının kesintisiz 
devam etmesi sağlanacaktır. Bi-
liyorsunuz, ağustos ayında finans 
piyasalarımıza yönelik spekülatif 
nitelikli, yoğun saldırılar oldu. Hü-
kümetimiz ve ilgili kurumlarımız 
zamanlı ve yerinde müdahalele-
riyle etkili koordinasyon sayesinde 
piyasalarda yaşanan bu dalgalan-
ma bugün yerini sakinliğe bıraktı. 
Türkiye ekonomisi güçlü ve büyük 
bir ekonomidir. Bu düzenlemeyle 
birlikte önümüzdeki dönemde de 
ekonomik faaliyetlerde çok olumlu 
gelişmeleri hep beraber görmeye 
devam edeceğiz. “
n AA

Meram’da 10 mahallenin daha imar sorunu bitti

Fatma Toru

Ziya Altunyaldız
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Beyşehir Gölü için araştırma önergesi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Esin Kara, Tür-
kiye’nin en büyük tatlı su gölü olan 
Beyşehir Gölü’ndeki sorunların araş-
tırılması için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına (TBMM) araş-
tırma önergesi verdi. 

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, Beyşehir Gölü’nün kirliliği, 
sulama amacıyla fazla su çekimi 
ve kıyı koruma alanında yapılmaya 
başlanan tesisler nedeniyle oluşa-
bilecek sorunların belirlenmesi ve 
önüne geçilmesi amacıyla Anaya-
sa’nın 98’inci maddesi ile TBMM 
İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci mad-
deleri uyarınca bir Meclis araştırma-
sı açılması amacıyla önerge verdi. 
Partisinin Konya İl Başkanlığında 
gerçekleşen halk günü toplantısında 
seçmenin sorunlarını dinleyen Kara, 
yaptığı açıklamada Konya’nın sorun-
larını da yakından takip ettiklerini 
söyledi. Esin Kara, Meke Gölü ve Ak-
şehir Gölü’nün kuruduğunu, Beyşe-
hir Gölü’nün kurumasını istemedik-
lerini dile getirdi. Kara, “Konya’nın 
çevre sorunlarına değinmiştik. Bun-
lardan bir tanesi de Beyşehir Gö-
lü’nün hızla kirlenmesi ve suyunun 
azalmasıydı. Bununla ilgili detaylı 
bilgiler vermiştik. Sulamada Beyşe-

hir Gölü’nün kullanılması, çevresel 
ve sanayi atıkları ile kanalizasyon su-
larının göle akması doğal ve ekolojik 
dengeyi bozuyor, suyun azalmasına, 
kuruma probleminin yaşanmasına 
sebep oluyordu. Bununla ilgili araş-
tırma önergesini Meclise sunduk. 
İnşallah Beyşehir Gölü için bir şey-
ler yapabiliriz, onun kurtulması için. 

Meke Gölümüz kurudu, Akşehir Gö-
lümüz kurudu, Beyşehir Gölü’nün 
kurumasını istemiyoruz. Çünkü bili-
yoruz ki, Beyşehir bizim için önemli 
bir ilçe, haklarını savunuyoruz. Cen-
net ya Beyşehir’dedir ya da Beyşe-
hir’in altındadır. O zaman o gölün 
kurumaması lazım” dedi.
n İHA

Özellikle ocak ayından itibaren görülen yoğun kar yağışının, geçen yıl bitkisel üretimdeki yüzde 6’lık düşüşü telafi 
etmesi, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda hububat rekoltesini ciddi oranda artırması bekleniyor

Yağışlar çiftçiye nefes aldırdı

Ülke genelinde yağışların ge-
çen üretim sezonuna göre yüzde 
50 artış göstermesi, yüksek verim 
bekleyen çiftçileri umutlandırdı. 
Özellikle ocak ayından itibaren gö-
rülen yoğun kar yağışının, geçen 
yıl bitkisel üretimdeki yüzde 6’lık 
düşüşü telafi etmesi, Türkiye’nin 
tahıl ambarı olarak bilinen Kon-
ya Ovası’nda hububat rekoltesini 
ciddi oranda artırması bekleniyor. 
Ziraat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Soylu tarımsal üretimde rekolte, 
verimlilik, kalitede iklim unsuru-
nun belirleyici olduğunu söyledi. 
Yağışların tarımı temelden etki-
leyen en önemli faktör olduğunu 
vurgulayan Soylu, bu üretim se-
zonunun yağış açısından bereketli 
geçtiğini dile getirdi.
‘YAĞIŞLAR BU YIL YÜZDE 50 ARTTI’

Son yağışların çiftçinin yüzünü 
güldürdüğünü ifade eden Soylu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl 
ile kıyasladığımız zaman 1 Ekim-1 
Ocak arasındaki yağışlarda bu sene 
Türkiye genelinde yüzde 50 artış 
söz konusu. Uzun yıllar ortalama-
sına göre de bu yıl yüzde 25’lik bir 

artış söz konusu. Bu durum özel-
likle hububat çiftçisi açısından çok 
önemli. Buğday, arpa gibi ürünle-
rin ekimini özellikle sonbaharda 
yaptığımız için, bunların çıkışı, sağ-
lıklı gelişimi, kışın ve kıştan sonra 
da ilkbaharda gelişimi için şu anda 
toprakta yeterli miktarda su re-
zervi, nem var.” Yağışların rekolte 
artışı noktasında oldukça faydalı 
olacağını vurgulayan Soylu, “Mart, 
nisan, mayıs yağışları da böyle gi-
derse çok önemli miktarda rekolte 
artışı bekleyebiliriz. Biz bu yıl buğ-
dayda, 20 milyon rekolteyle, yüzde 
7 düşüş yaşadık. Ekim alanında da 
kısmen bir azalma var. Bu düşüşü 
ve azalmayı bu verimli rekolteyle 
kapatabiliriz. Buğdayda 22-23 mil-
yona ulaşacak bir potansiyel oluş-
turabiliriz.” diye konuştu.

‘POZİTİF BİR YILA 
BAŞLADIK DİYEBİLİRİZ’

Soylu, 2018’in nisan ayında 
yaşanan kuraklığın verimliliği de 
ciddi anlamda düşürdüğüne işaret 
ederek, şöyle devam etti: “Geçen 
yıl Güneydoğu’da çok kurak bir yıl 
yaşandı ama bu yıl bölgedeki yağış-
larda yüzde 100 artış var. Bunlar 

çok olumlu şeyler. Sadece buğday 
özelinde düşünmeyelim, özellikle 
baharlık ürünlerde, mısır, ayçiçe-

ği, şeker pancarı, fasulye, patates, 
soğan gibi farklı ürünlerde de ilk-
bahar çok önemli. Toprakta yeterli 

nemin olması çiftçilerimizin mali-
yetlerini de düşürecektir. Sulama 
çok ciddi bir maliyet. Bu açıdan biz 

pozitif bir yıla başladık diyebiliriz. 
Bitkisel üretimde yüzde 6 düşüş 
yaşadık. Bunu telafi etmek son de-
rece önemli.”

Üretimin artmasıyla vatandaşın 
ucuz gıdaya ulaşmasının kolaylaşa-
cağının altını çizen Soylu, şunları 
kaydetti: “Tohum, gübre gibi girdi 
fiyatları çok artmıştı. Bir de üzerine 
sulama maliyetleri yüksek olursa 
çiftçimiz çok sıkıntıya girecekti. Bu 
yağışlar çiftçiye biraz nefes aldırdı. 
En azından böyle giderse sulama 
maliyetleri düşecek gibi gözükü-
yor. Yer altı suları da ciddi anlamda 
beslenmiş durumda. Üretimin sür-
dürülebilirliği önemli. Bu yağışlar 
bizim için hayati öneme sahip. Şu 
anda yağış konusunda bereketli 
gidiyoruz. Yağışlar böyle devam 
ederse bu durum vatandaşın ce-
bine de yansır. Şu anda en büyük 
artışlar gıda sektöründe. Üretim 
arttığı zaman, ister istemez fiyat-
lar da makul seviyelere inecek. Bu 
durumdan çiftçi de para kazanır. 
Birim alandan daha fazla verim 
alacağı için bir miktar ucuz dahi 
satsa, totalde daha fazla gelir elde 
edecektir.” n AA
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Konya’da çalıştığı fabrikadan 
TIR fren sistemi parçalarını çaldığı 
tespit edilen Mehmet Gökkaya (30), 
tutuklandı. Gökkaya’nın emniyette-
ki ifadesinde, “Paraya ihtiyacım yok 
ama bir anlık gaflete düşüp, şeytana 
uydum” dediği belirtildi.

Olay, geçen yıl 26 Mayıs tari-
hinde merkez Selçuklu ilçesi Büyük 
Kayacık Mahallesi 3’üncü Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada 
meydana geldi. TIR fren sistemi 
parçaları üretimi yapan fabrikanın 

yetkilileri tarafından, yıl sonu olması 
nedeniyle parça sayımı yapıldı. Sa-
yımda, 81 bin lira değerindeki par-
çaların olmadığı tespit edildi. Fab-
rika yetkilileri durumu araştırırken, 
fabrikanın güvenlik görevlisi Mayıs 
ayında şüpheli bir durumunun ol-
duğunu söyledi. Görevli, gece geç 
saatlerde 10 yıldır fabrikanın işçisi 
olan Mehmet Gökkaya’nın mesaide 
olmamasına rağmen otomobili ile  
fabrikaya gelerek, ‘Bitirmem gere-
ken işler var” diyerek içeri girdiğini 

belirtti. Bunun üzerine incelenen 
güvenlik kamerası görüntülerinde, 
Gökkaya’nın gece geldiği iş yerinde 
sabahladığı, sabah oluncada mesai-
ne devam ettiği tespit edildi. Fabrika 
yetkilileri bunun üzerine durumu 
polise bildirdi. Asayiş Şubesine bağ-
lı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 
Mehmet Gökkaya’yı çalışırken gö-
zaltına aldı.

‘ŞEYTANA UYDUM’
Mehmet Gökkaya’nın emniyet-

teki ifadesinde, “Paraya ihtiyacım 

yok, ama bir anlık gaflete düşüp, 
şeytana uydum. Pişmanım” dedi-
ği belirtildi. Polis, Gökkaya’nın 81 
bin lira değerindeki malzemeleri 2 
bin lira karşılığında sattığı iş yerine 
baskın düzenledi. Burada, çalınan 
malzemelere el konuldu. Ele geçiri-
len malzemeler fabrika yetkililerine 
teslim edildi. Emniyetteki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edilen 
Mehmet Gökkaya, çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı.
n DHA

Öz kardeşini sokak 
ortasında yaraladı

Ereğli’de bir şahıs henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle öz kar-
deşini sokak ortasında pompalı 
tüfekle vurarak yaraladı. Olay, 
Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre polis ekiplerine cad-
de üzerinde silahlı kavga olduğu 
ve bir şahsın yerde yattığı ihbarı 
geldi. İhbar üzerine olay yerine gi-
den polis ekipleri kanlar içerisinde 
yatan Mehmet Ü.’yü gördü. Gö-
ğüs kısmından ve elinden tüfekle 

vurularak yaralanan Mehmet Ü. 
olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ardından Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Olayla ilgili çalış-
ma başlatan polis ekipleri Mehmet 
Ü. ile görüştü. Mehmet Ü. ise ken-
disini yaralayan şahsın aralarında 
husumet bulunan öz kardeşi Uğur 
Ü. olduğunu söyledi. Bunun üzeri-
ne polis ekipleri Uğur Ü.’yü yaka-
layarak gözaltına aldı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde gece saatlerinde yolda yürüyen bir vatandaş bir araçtan açılan ateş 
sonucu vuruldu. Aynı mahallenin başka bir sokağında başka bir vatandaş da aynı şekilde silahla yaralandı

Yarım saat arayla 
sokakta vuruldular

Konya’da sokakta yürüyen iki 
şahıs yarım saat arayla bir araçtan 
açılan ateş sonucu vurularak yara-
landı. 

Olay, saat 00.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif 
Mahallesi Munis Sokak üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 
sokak üzerinde yürüyen 19 yaşın-
daki Tamer Ö. ve arkadaşı Yunus 
Emre Y.’nin yanına bir araç yaklaştı. 
İki gence birini soran şüpheli şahıs 
daha sonra Tamer Y.’ye ateş ede-
rek olay yerinden kaçtı. Yaralanan 
Tamer Y.’nin arkadaşının ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince 
ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 
Tamer Y. daha sonra ambulansla 
Konya Numune Hastanesine kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Tamer 
Y.’nin arkadaşı Yunus Emre Y. ise 
polis ekiplerine verdiği ilk ifadede 
bir aracın yolda kendilerine birini 

sorduğunu ardından da kendilerine 
ateş açtığını söylediği öğrenildi. 

YARIM SAAT SONRA 
BİR KİŞİ DAHA VURULDU 

İlk olaydan yaklaşık yarım saat 

sonra polis ekiplerine merkez Sel-
çuklu İlçesi Mehmet Akif Mahalle-
si Dikiciler Sokak üzerinde de bir 
şahsın silahla vurulduğu ihbarı 
geldi. Olay yerine giden polis ekip-

leri bir mağazada müdür olduğu 
öğrenilen Oktay T.’nin (33) de 
topuğundan vurulduğunu gördü. 
Oktay T. de kendisinin sokak üze-
rinde telefonla konuştuğunu bu 
sırada Fahri Efendi Caddesinden 
bir araçtan kendisine bir şey sorul-
duğu ve ardından ateş açıldığını 
söyledi. Şüpheli şahıslardan evi-
ne kaçarak kurtulan Oktay T. de 
ambulansla Konya Numune Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Polis ekipleri ise araçtan 
ateş edilen yerde 6 adet boş ko-
van buldu. Öte yandan şahısların 
açtığı ateş sonucunda cadde üze-
rinde bulunan bir iş yerinin camı 
da zarar gördü.Polis ekipleri ise 
yaralı şahıslardan edindiği bilgiler 
doğrultusunda şüpheli aracın ve 
şüpheli ya da şüphelilerin peşi-
ne düştü. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Çalıştığı fabrikayı soyan işçi: Şeytana uydum!

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
14 Ocak 2019 Pazartesi  • Yıl: 11 • Sayı: 3544

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Komşuların gürültü
kavgasında 2 kişi yaralandı

Karaman’da silahlı ve 
bıçaklı kavga: 5 yaralı 

Karaman’da iki komşu ara-
sında gürültü meselesinden çık-
tığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 
2 kişi yaralandı. 

Olay, gece saat 00.15 sı-
ralarında Hamidiye Mahallesi 
365. Sokak’ta bulunan Taşkaya 
Apartmanında meydana geldi. 
İddiaya göre, alt katta oturan 
Y. A. (21), ile üst katta oturan 
M.G. (20) ve M. A. G (20), kar-
deşler arasında gürültü mese-
lesi yüzünden tartışma çıktı. İki 
tarafın aile bireyleri tartışmanın 
kavgaya dönüşmemesi için çaba 
gösterse de Y. A., eline geçirdiği 
bıçakla M .G.’yi sol bacağından, 
kardeşi M. A. G’yi de darp so-
nucu yaraladı. Yaralı kardeşler 
çağrılan ambulansla kaldırıldık-
ları Karaman Devlet Hastane-

si’nde tedavi altına alındı. Polis, 
olaydan sonsa Y. A.’yı gözaltına 
alarak polis merkezine götürdü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıl-
dı.
n İHA

Karaman’da iki grup arasında 
çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 
5 kişi yaralandı. Olay, gece saat 
02.00 sıralarında Mümine Hatun 
Mahallesi 1497.Sokak’ta meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, önce-
den husumetli olduğu ileri sürülen 
iki grup karşılaştı. Kısa süre sonra 
şahıslar arasında yaşanan tartışma 
silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. 
Kavga nedeniyle olay yerine çok 
sayıda polis ekibi ile ambulans 
sevk edildi. Kavgada iki taraftan 
A.Ş, H.Ş, M.Ü, E.Ü ve M.L, silahla 
ateş açılması, bıçaklanma ve darp 
sonucu yaralandı. Yaralılardan A.Ş 
ile H.Ş, Karaman Devlet Hastane-
sine, M.Ü.,E.Ü ve M.L’de özel bir 
hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldıkları 
hastanelerde tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık durumlarının iyi 

olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya 
karıştığı iddia edilen bir kişiyi ise 
gözaltına aldı. Olay yeri inceleme 
ekibi kavganın meydana geldiği 

sokakta inceleme yaparak delille-
ri topladı. Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor.
n İHA
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Annesinin ihbar ettiği oğul 15 yıl hapis cezası aldı
Konya’da anne Azize Y.’nin uyuş-

turucudan kurtarmak için polise ihbar 
ettiği oğlu Erdal Y., (20), hakkında 
‘uyuşturucu ticareti’ yaptığı iddiasıyla 
yargılandığı davada, 15 yıl 7 ay 15 gün 
hapis cezası aldı.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahalle-
si’nde oturan Azize Y., 2017 yılı Eylül 
ayında telefonu polisle arayıp, oğlu 
Erdal Y.’nin uyuşturucu kullandığını 
ve madde bağımlılığından kurtulma-
sını istediğini belirtti. Bunun üzerine 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi 
ekipleri Erdal Y.’yi takibe aldı. Erdal 
Y.’nin  zaman zaman bazı kişileri evin 
arka bölümünden içeri aldığını, bu 
kişilerin bir süre içeride kaldıklarını 
saptadı. Yapılan fiziki ve teknik takibin 
ardından eve operasyon düzenleyen 
ekipler, Erdal Y. İle yanındaki M.F.K. 
(22), N.C. (23), A.G. (25) ve Y.G.’yi 
(21) gözaltına aldı. Şüpheliler ile bir-

likte uyuşturucu madde kullanımı için 
hazırlanmış düzenek, üzerinde eroin 
kalıntıları olan kağıt, uyuşturucu mad-
de kullanımında kullanılan enjektör, 
2 ecstasy hap, 3 lyrca hap, 4.7 gram 
eroin ele geçirildi.

EVDE İÇMEZLERSE 
UYUŞTURUCUYU SATMIYORMUŞ
Erdal Y. ile birlikte yakalanan 4 

kişi uyuşturucu madde kullanıcısı ol-
duklarını, olay günü eve uyuşturucu 
kullanmak için gittiklerini, daha önce 
Erdal Y.’den uyuşturucu madde te-
min ettiklerini söyledi. Evden çıkarken 
polis tarafından yakalanan ve hakkın-
da uyuşturucu madde kullanmaktan 
işlem yapılan İ.U. ise, ‘’Erdal’ın evine 
uyuşturucu madde almaya gittim, 30 
lira karşılığında uyuşturucu aldım. 
Uyuşturucuyu Erdal’ın evinde kullan-
dım. Erdal, uyuşturucu alıp gitmemize 
izin vermiyordu. Bunun nedeninin ise 

çıkışta polis tarafından yakalanma ih-
timalini düşünüyordu. Uyuşturucuyu 
evinde kullanmazsan fiyatı ne olursa 
olsun uyuşturucuyu satmıyordu” dedi.

Erdal Y. ise sorgusunda uyuş-
turucu madde kullanıcısı olduğunu 
söyledi, ticaretini yaptığı iddialarını ise 
reddetti. Diğer şüpheliler ifadelerinin 
ardından serbest bırakılırken, Erdal 
Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği 
adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuk-
landı.

ANNE: BEN İHBAR ETTİM
Erdal Y. hakkında ‘uyuşturucu ti-

careti’ yaptığı iddiasıyla hazırlanan id-
dianame Konya 1’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nce kabul edildi. Mahkemede 
dinlenen anne Azize Y., oğlunu polise 
kendisinin ihbar ettiğini söyledi. Azizi-
ye Y., “Oğlum uyuşturucu madde kul-
lanıyordu. Bize şiddet uyguluyordu. 
Bunun için oğlum Erdal’ı birkaç kez 

şikayet ettim. Uyuşturucu maddeden 
kurtulmasını istiyordum. Bu konuda 
polisle irtibata geçtim ve oğlumun 
yakalanması için polise yardım ettim. 
Evde bulunan eroin maddesini 160 
lira karşılığında satın alarak eve ben 
koydum. Polislerin geleceği sırada da 
kapının önüne attım” dedi.

Erdal Y. ise savunmasında, ‘’Ben 
uyuşturucu madde satmadım. Uyuş-
turucu madde kullanırdım. Suçlamayı 
kabul etmiyorum” diye konuştu.

15 YIL HAPİS CEZASI
Davanın son duruşmasına tutuklu 

sanık Erdal Y., ailesi ve avukatı hazır 
bulundu. Mahkeme  heyeti, ‘Uyuş-
turucu ticareti yapmak, uyuşturucu 
maddenin niteliği ve aynı suçu birden 
fazla işlediği anlaşıldığından’ Erdal 
Y.yi 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına 
çarptırdı.
n DHA

Konya’da bir iş yerinde kumar 
oynatıldığı ihbarı üzerine düzenle-
nen operasyonda çok sayıda tom-
bala düzeneği bulunurken, 35 kişi-
ye idari işlem yapıldı ve 1 kişi ise 
gözaltına alındı. Kumar oynatılan iş 
yeri sahiplerinin ise dışarıda bekle-
yen muhbirle polisin gelişini telsiz-
le haberleştikleri belirlendi. 

Edinilen bilgiye göre, Horozlu-
han Mahallesi Güney Kışla Sokak 
üzerinde bulunan bir iş yerinde 
tombala oynatıldığı yönünde ihbar 
alan Selçuklu İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Araştırma Büro Amirliği 
ekipleri, iş yerini bir süre takibe 
aldı. Akşam saatlerinde iş yerine 
çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptı-

ğını belirleyen polis ekipleri, belir-
lenen adrese operasyon düzenledi. 
Düzenlenen operasyonda tombala 
makinesi ile çok sayıda tombala 
kartı ve pulu ele geçirildi. İş yeri 
çevresinde bulunan güvenlik ka-
meralarını polisin gelişini görmek 
için taktıkları ortaya çıktı. Kumar 
oynatılan iş yeri sahiplerinin ise 

dışarıda bekleyen muhbirle poli-
sin gelişini telsizle haberleştikleri 
belirlendi. Polis, içeride bulunan 
ve tombala oynayan 35 kişiye idari 
işlem yaparken, kumar oynatılma-
sına yer temin eden işletmeci ise 
gözaltına alınarak polis merkezine 
götürüldü.
n İHA

Kardan adamı tekme 
ve yumrukla yıktılar

Selçuklu’da yanlarında ço-
cuk bulunan kadın ve erkeğin, 
kardan adamı yumruk ve tekme 
darbeleriyle parçalaması güvenlik 
kameralarına yansıdı. Görüntü-
ler, 9 Ocak tarihinde saat 21.30 
sıralarında Selçuklu’nun Nişantaşı 
Mahallesi’nde bulunan elektrik-
çi dükkanının önünde kaydedildi. 
Kent merkezinde son günlerde et-
kili olan kar yağışının ardından ma-
halle sakinleri bir araya gelerek iş 
yerinin önünde kardan adam yaptı. 
Sabah uyandıklarında kardan ada-

mın parçalandığını gören mahalle 
sakinleri güvenlik kamerası görün-
tülerini inceledi. Görüntülerde, ka-
dın ve erkeğin yanlarında çocukla 
kardan adamın yanına geldiği 
görüldü. Ardından, kadının yum-
ruk atıp kardan adamın kafasını 
parçaladığı, erkeğin ise ilk tekme-
de yıkamadığı kardan adamı, ikinci 
darbeyle devirdiği belirlendi. Daha 
sonra da kadın ve erkeğin çocukla 
birlikte hızla uzaklaştığı tespit edil-
di.
n DHA

Konya’da, alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaza yapan kamyonetin sürücüsüne yardıma 
giden vatandaşlara çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Kazaya yardıma
giderken öldüler

Konya’da takla atan kamyonetin 
yaralı sürücüsüne yardıma giden 
vatandaşlara alkollü sürücünün kul-
landığı otomobilin çarpması sonucu 
2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

Kaza, gece saatlerinde merkez 
Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahal-
lesi Yeni İstanbul Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Özgür Ö. idaresindeki 42 BVE 
22 plakalı kamyonet Mobilyacılar 
Sanayi istikametinden Otogar is-
tikametine seyir halindeyken, sü-
rücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu takla atarak yol 
kenarında durabildi. 
YARDIM İÇİN YARALI SÜRÜCÜNÜN 

YANINA GİDEN VATANDAŞLARA 
OTOMOBİL ÇARPTI 

Kazayı gören diğer sürücüler ve 
vatandaşlar da kamyonetin yanına 
giderek yaralı sürücüye yardım et-
meye çalıştı. Bu sırada aynı yönden 
gelen S.G. idaresindeki 42 DLN 35 

plakalı otomobil, önce yaralı sürü-
cüye yardım eden Adem E., Mu-
hammed Y., Muhammed Ersoy ve 

Ali Osman Sarı’ya çarptı, ardından 
kamyonete çarparak durabildi. Di-
ğer sürücülerin ihbarı üzerine olay 

yerine çok sayıda sağlık ve polis eki-
bi sevk edildi. 

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 
VATANDAŞLARDAN İKİSİ HASTANEDE 

HAYATINI KAYBETTİ 
Yaralılar, olay yerine ulaşan sağ-

lık ekipleri tarafından ilk müdahale-
leri yapıldıktan sonra ambulanslarla 
kent merkezindeki farklı hastane-
lere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazada ağır yaralanan Muhammed 
Ersoy ve Ali Osman Sarı tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamaya-
rak hayatını kaybetti. Öte yandan, 
kamyonet sürücüsü Özgür Ö., yaralı 
sürücüye yardım eden Adem E. ve 
Muhammed Y.’nin hastanedeki te-
davilerinin devam ettiği öğrenildi. 

Kazanın ardından otomobil sü-
rücüsü S.G.’nin yapılan kontrollerde 
0.91 promil alkollü olduğu belirle-
nirken, sürücü gözaltına alındı. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Ev baskınında çok sayıda
silah ve mermi ele geçirildi

Akşehir’de bir eve baskın dü-
zenleyen polis, çok sayıda silah ve 
mermi ele geçirdi. Edinilen bilgiye 
göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri bir ihbarı değerlendi-
rerek Selçuk Mahallesi 24 Ağustos 
Bulvarı’ndaki bir eve baskın dü-
zenledi. Hakan S.’ye (31) ait evde 
arama yapan polis ekipleri, 5 adet 
av tüfeği, 1 adet Fransız 10’lusu, 

1 adet star marka Rize yapımı ta-
banca, 51 adet tabanca mermisi, 
1 adet 38 calibre mermi, 1 adet 
manevra fişeği, 1 adet AK 47 mer-
misi, 1 adet uçaksavar mermisi, 1 
adet M 16 mermisi, 1 adet MG 3 
mermisi ve 2 adet tabanca şarjö-
rü ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına 
alınırken, ruhsatsız tüfeklere de ele 
konuldu. n İHA

Kumarhane dışına telsizli muhbir koymuşlar
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

GÜVENİLİR VE 
DOĞRU

HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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MUHASEBE YETKİLİSİ
Şirketimiz ANA MUHASEBE kısmında çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip adaylar alınacaktır.

3 Üniversitelerin veya Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun,

3 Tercihen S.M.M.M. belgesi olan,

3 Üretim yapan şirketlerde ve özellikle MALİYET MUHASEBESİ konusunda deneyime sahip,

3 Vergi, SGK, Beyanname süreçlerini, (KDV, Muhtasar, Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi vb.) iyi derecede bilen,

3 E-fatura / E-defter mevzuat ve uygulamalarına hâkim,

3 K.D.V. iade süreçlerinde deneyim kazanmış,

3 Raporlama ve analiz konusunda tecrübeli,

3 Askerlik hizmetini tamamlamış, (erkek adaylar için)

3 Konya’da ikamet eden.

ADRES: Fevzi Çakmak Mh. Ankara Caddesi No: 178 Karatay – KONYA      TEL: 0332 342 00 77

TRT’de payitaht dizisini izlerken yaşamın 
içerisinde sık sık izlediğim, eleştirdiğim  bir 
davranış biçimimizin çok net uygulamasını 
gördüm. Kahraman Halil Halit Bey, impara-
torluğun  en önemli görevi gizli teşkilatın en 
başındaki kişi. Çok başarılı. Canından vaz-
geçmiş, padişaha ve devlete bağlı vatansever 
bir kişi. Ölüm korkutamadığı için hiçbir şey 
de korkutamıyor,cesur bir  görevli. Her türlü  
sorunun içinden çıkabilen, çözüm odaklı ça-
lışan değerli bir insan. Bir de sarayda Zeynep  
hemşiremiz var. İkisi arasında bir ilişki yavaş  
yavaş  gelişiyordu. Bu esnada Halil Halit de 
sorundan soruna koşarken , yine de işin için-
den bir şekilde çıkarabiliyordu. İlişki öyle bir 
yere geldi ki; Halil Halit Bey ve Zeynep hemşi-
re birbirine gönlünü kaptırdı. Devletle uğraşan 
, imparatorluğun  altını oymaya çalışan güçler 
Halil Halit Beyden kurtulmanın yolunu bul-
dular. H.Halit Bey’in  kalbini dolduran varlık 
Zeynep Hemşire’yi kaçırdılar,rehin aldılar. 
İstediklerini almak için sevgili ile tehdit ettiler. 
Halil Halit Bey de her ne kadar ara formüller 

olsa da devletin varlığını tehlikeye sokacak 
şekilde ,  rehinecilerin istekleri doğrultusunda 
hareket edebildi. Burada  son derece normal 
bir duygu olan,sevgi,aşk bağlılık kötü niyetli 
insanların gayet mahir bir şekilde  silah olarak 
kullanılabildiğini gördük.

Dizide padişahın yakın çevresi, ailesi za-
man zaman  kötü niyetli insanlar tarafından 
devlete ve padişaha karşı  onu yıpratmak için  
kullanılan silahlar haline geliyor.

Bu benzer şekilde  olaylar eski  Cum-
hurbaşkanımız Turgut Özal zamanında da 
çocukları ile ilgili olaylar gerçekleşmişti. Bazı 
bakanlar vekiller, yöneticilerle ilgili olarak siya-
si hayatımızda zaman zaman karşılaştığımız 
benzer olaylar var.

Sadece siyasette değil özel sektörde 
de benzer olaylar oluyor. Şirkete bir yönetici 
atanıyor, etrafına tanıdık , akraba  gibi insanlar 
yerleştiriliyor, buna da güvene dayalı yöne-
tim deniyor. Sonra zaman zaman  liyakata 
dayanmayan bu görevlendirmeler ile şirket  
onların deneme yanılma alanı haline geliyor. 

Onların yalanı , sorumlunun 
doğrusundan daha geçerli 
hale geliyor.  Sektör   karlı 
ise zarar öteleniyor görün-
mez oluyor, zayıfsa belli bir 
zaman sonra şirketi zora bile 
sokacak sonuçlar doğurabi-
liyor. Akrabalar dahil  herke-
sin  rahatlıkla çalışabileceği 
şirketler ilkesiz ama adına 
güvenilir denen insanlarla 
liyakati önemsemeyen  olu-
şumlarla  ; güveni, doğruluğu, 
ilkeyi, en zayıf halka haline getiriyor. Birçok 
başarısız girişimin ardında organizasyonun  
zafiyetinin sebep olduğu zayıf halkalar; zarar-
lar, geri kalmalar, gelişememe gibi sonuçları  
doğurmaktadır.

En zayıf halka , devlet yönetiminden, 

aileye, şirkete, yerel yöneti-
me kadar yönetimin olduğu 
her alanda duygusal açıdan 
yaklaşarak belirlenen organi-
zasyon yapısı, görevlendirme 
ve kararlarımızda her zaman 
adaletin,doğrunun, liyakatin, 
hukukun ve  ahlakın ayaklar 
altına alınmasında önemli rol 
almıştır. Mesela yerel seçim-
lerin yaklaştığı günlerde , en 
büyük zayıf halkamız ne? Doğ-
ru insanı mı seçmek istiyoruz? 

Gerçekten memleketin gelişmesini mi istiyo-
ruz? Eğer bu konuda samimi isek memleke-
tin gelişmesi için doğru olanı tercih etmeliyiz

Ya da benim ailem,benim grubum, ma-
hallem, bölgem diyerek asıl amacımızı yok 
sayacağız.

Burada asıl olan nasıl doğru yönetilece-
ğini kendimize samimi bir şekilde sorama-
mamızdır.

Mesela bir memleketi nasıl geliştirebili-
riz sorusunu samimi bir şekilde soramadığı-
mız gibi.

Gerçekten sorabilseydik acaba gelişme-
nin önündeki engelleri kaldırabilir miydik?

Elbette. Eğer doğru amacı tespit eder, 
doğru  araçları kullanır, doğru insanla yola 
çıkar doğru ilkelerle doğru rotalar çizilirse 
memleket de gelişir, şirket de gelişir devlet de.

Liyakat ön plana çıkarsa,ilkeler oluştu-
rulabilirse ;görevlendirilen akraba da olabilir, 
sevgili de, mahalleli de herkes olabilir. Yeter 
ki asıl amacın zayıf olabilecek halkaları güç-
lensin.

Bir zincirin kaldırma kuvveti en zayıf 
halkası ile ölçülür. Payitaht dizisinde Abdul-
hamit’in  çevresindeki olaylar anlatılırken ya-
kınların, akrabaların, saray görevlilerinin nasıl 
devletin en zayıf halkası haline gelebildiği  çok 
güzel izah ediliyor. Padişah ne kadar zeki  ne 

kadar mahir olursa olsun çevresinin de aynı 
kalitede veya yakın bir marifette olmaları ge-
rektiğini çok net izah ediyor. Halil Halit gibi 
bir  görevdeki insanın ne kadar özel olması 
gerektiğini, herkesi sevemeyeceğini görmek 
üzüntü verse de özel görevdeki insanların 
etrafındaki insanların tamamlayıcı niteliklere 
haiz olması  gerekiyor. Yoksa devlet şirket ve 
yerel yönetimler gibi organizasyonlar eğreti 
gelin misali göreve gelenlerin öğrenme are-
naları olmamalı.

Orası milli değerlerimiz, varlıklarımızdır. 
Bekamız, istiklal ve istikbalimizin yolunda 
önemli köşe taşlarıdır. Onun için insan kay-
naklarımızı çok iyi değerlendirmeliyiz. Ye-
tiştirmeliyiz . Üstelik bütün organizasyonu 
tamamlayacak şekilde . Eğer gelişeceksek , 
önder olacaksak önce insan kaynaklarımızın 
ve çevresinin kalitesini düzenlemeliyiz. Yoksa 
ne şirket, ne yerel yönetimler ne devlet gelişe-
mez, tekamül edemez.

Hep başkalarının takipçisi oluruz.

YÖNETİMİN ZAYIF HALKASI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Genel Değirmen Makine sahibi İbrahim Özşahin’in babası 
Mehmet Nuri Özşahin 91 yaşında vefat etti

Mehmet Nuri Şahin 
dualarla defnedildi 

Genel Değirmen Makine sa-
hibi İbrahim Özşahin’in babası 
Mehmet Nuri  Özşahin 91 yaşında 
vefat etti. Merhum Mehmet Nuri 
Özşahin’in cenazesi Cumartesi 
günü İkindi Namazına müteakip 
Nalçacı Parsana Büyük Cami’inde 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan Üçler Mezarlığına defnedildi. 
Özşahin ailesini acı günlerinde 
Konya Sanayi Odası (KSO) Meclis 
Başkanı ve Helvacızade Yönetim 
Kurulu Başkanı Tahir Büyükhel-
vacıgil, Meram Belediyesi Eski 
Başkanı Mustafa Özkan, İş Adamı 
ve Siyasetçi Ali Sürücü ile Özşa-
hin ailesinin yakınları ve sevenleri 
katıldı. Taziyeleri kabul eden Öz-
şahin ailesi acı günlerinde yanla-
rında olan herkese teşekkür ede-
rek, taziyeleri kabul etti.  Merhum 
Mehmet Nuri Özşahin 3 erkek, 2 
kız çocuk babasıydı. Yenigün Ga-

zetesi olarak Merhum Mehmet 
Nuri Şahin’e Allah’tan rahmet se-

venlerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. n MEVLÜT EGİN

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Ah-
met Akman’ın babası  Emekli Müftü Ziya Akman Hoca vefat etti

Emekli Müftü Ziya
Akman hayatını kaybetti

54. Erbakan hükümetinde Ba-
kanlar Kurulu sekreterliği yapan, 
daha sonra da Mevlana Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreterliği görevinde 
bulunan Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Dr. 
Ahmet Akman’ın babası Ziya Ak-
man 85 Yaşında vefat etti. Merhum 
Ziya Akman’ın cenazesi Cumartesi 
günü Hacıveyis Camii’nde kılınan 
öğlen namazına müteakip Üçler 
Mezarlığına defnedildi.  Akman aile-
sini acı günlerinde Necmettin Erba-
kan Üniversitesi  eski rektörü Prof. 
Dr. Muzaffer  Şeker, KOSKİ Genel 
Müdürü Ercan Uslu, NEÜ Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. 
Ramazan Altuntaş, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, KOP İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, Konya Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 
AK Parti MKYK üyesi ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, İl Kül-

tür ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar, Mevlana Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreter V. Savaş Ülger, Tür-
kiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) 
Genel Başkanı Abdullah Ecevit Ök-
süz, MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü ile Akman ailesinin yakınları 

ve sevenleri katıldı. Taziyeleri kabul 
eden Akman ailesi acı günlerinde 
yanlarında olan herkese teşekkür 
ederek, taziyeleri kabul etti.  Mer-
hum Ziya Akman 3 erkek çocuk 
babasıydı. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum  Ziya Akman’a Allahtan 
rahmet sevenlerine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. n MEVLÜT EGİN

Genel Değirmen Makine sahibi,

İbrahim ÖZŞAHİN’in
 

babası

Mehmet Nuri 
ÖZŞAHİN’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Öğretim Üyesi,

Dr. Ahmet AKMAN’ın
 

babası, Emekli Müftü

Ziya AKMAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Büyükşehir’den sokak köpeklerine sıcak yuva
Konya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 

projelerle sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sokaktaki 
köpeklerin soğuktan etkilenmesini önlemek ama-
cıyla şehrin bazı noktalarına köpek kulübeleri kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvan-
larının bakımı, tedavisi, beslenmesi ve korunması 
amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini 
daha ekledi. Türkiye’ye örnek olan ve yaklaşık 100 
bin metrekarelik alana Sahipsiz Hayvan Bakımevi 
ve Rehabilitasyon Merkezi’ni kuran Büyükşehir Be-
lediyesi, sokak hayvanları için 7 gün 24 saat acil mü-
dahale, tedavi, hekim hizmetleri, bakım, temizlik, 
kısırlaştırma, işaretleme, aşılama ve kayıt hizmetleri 
veriyor. Hayvanların beslenmeleri için şehrin 250 
farklı noktasındaki beslenme odaklarına ilçe beledi-
yeleri ile birlikte düzenli olarak yemleme yapan Bü-
yükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini iyiden 
iyiye hissettirdiği bu günlerde özellikle sahipsiz kö-
pekler için şehrin bazı noktalarına kulübeler kurdu. 
Kulübelerle hayvanları soğuktan korumak ve bulun-
dukları yerde beslenmelerini sağlamak amaçlanıyor.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de Konya Necmettin 
Erbakan Üniversitesine bağlı Ah-
met Cengiz Mühendislik Fakültesi 
önünde bulunan tek bankamatiğin 
kaldırılması öğrencilerin tepkisine 
neden oldu. Öğrenciler adına ko-
nuşan Eda Apo, “Burada ATM’miz 

vardı,  kullanımı az deniliyor. Az 
olduğunu düşünmüyoruz. Buradan 
burs ve kredilerimizi çekiyoruz. Şe-
hir merkezine uzak bir noktadayız. 
Gece paraya ihtiyacımız olduğun-
da hastaneye gitmek istediğimizde 
parayı nereden çekeceğiz.” diyerek 

tepkisini dile getirdi.
Yine fakültede eğitim gören bir 

başka öğrenci Furkan Berk Alan da, 
“Arkadaşlarımız buradan para çeki-
yordu. Gece çarşıya kadar gidemez-
ler buradan. Çarşıya gitmek için 45 
dakika yürümeleri gerekiyor. Gece-

leri dolmuş gelmiyor diyerek Japon-
yada bir öğrenci için koskoca istas-
yonu açık bırakıyorlar. Ama burada 
kırk kişi işlem yapıyor diye koskoca 
ATM’yi kaldırıyorlar. Tamamen re-
zillik, bankamatiğimizi geri  istiyo-
ruz.” diye konuştu. n AA

Mersin’in Tarsus ilçesinde, inşaatın 3’üncü katından düşen ve kırılan kalça kemikleri 30 vidayla birleştirilen 
hasta, Türkiye’nin birkaç hastanesinde yapılabilen operasyonla yeniden yürümenin mutluluğunu yaşadı

Kırılan kalça kemikleri 
30 vidayla birleştirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, inşa-
attan düşerek vücudunun birçok ye-
rinde kırık oluşan 54 yaşındaki Be-
sim Kuş, Konya’da yapılan ameliyat 
ve rehabilitasyonla yeniden yürüdü. 
İlçedeki evinin inşaatına giden Kuş, 
3’üncü kattaki balkondan düştü. 
Sert zemine düşen Kuş’un, özellikle 
leğen kemiği ile kalça eklemi yuva-
sında kırık oluştu. Büyük kan kaybı 
yaşayan hasta, Tarsus’taki ilk müda-
halenin ardından Malatya’ya oradan 
da Konya’ya sevk edildi. Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Meh-
met Arazi ve ekibi, hastanın leğen 
kemiği bölgesini birleştirmek için 30 
vida kullandı. Hasta, yapılan ame-
liyat ve tedavi sürecinin ardından 
yeniden yürümenin mutluluğunu 
yaşadı. Hasta Besim Kuş, ev inşaa-
tının balkonunda dururken denge-
sini kaybederek düştüğünü söyledi. 
Düşme sonucu kalça kemiklerinin 
tamamen dağıldığını belirten Kuş, 
“Düştüğüm yerde 3 saat baygın kal-
mışım. Çevreden gören vatandaşlar 
ambulans çağırarak beni hastaneye 
götürmüş.” dedi.

KEMİKLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ 
İÇİN 30 VİDA KULLANILDI

Kuş, Tarsus’taki ilk müdahalenin 
ardından Malatya’ya sevk edildiği-
ni, burada ameliyatı yapılamayınca 
Konya’ya nakledildiğini dile getir-
di. Olayın ardından yaklaşık 4 gün 

kendine gelemediğini anlatan Kuş, 
“Hayati organlarım zarar görmediği 
için vücudumun direnci düşmemiş. 
Kalça kemiği kopmuş. Hocalarımın 
dediğine göre ayrılan kalça kemikle-
rimin birleştirilmesi için 4 plaka ve 
30 vida kullanılmış. Yapılan teda-
vinin ardından doktorların da des-
teğiyle eski halime dönmeyi umut 
ediyorum.” diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren 
Farabi Hastanesi ortopedi ve trav-
matoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet 
Arazi, hastanın yüksekten düşme-
ye bağlı olarak leğen kemiğinin sağ 
ve solunda ayrılmalar meydana 
geldiğini, buna bağlı olarak kırıklar 
oluştuğunu aktardı. Vücudundaki 
kırıklar sebebiyle hastanın ciddi iç 

kanama geçirdiğini ifade eden Ara-
zi, şöyle konuştu: “Hasta bize gel-
diğinde şok tablosu içerisindeydi. 
Yaptığımız operasyonla hastamızın 
kalçasının iki tarafında oluşan kı-
rıkları aynı seansta ameliyat ede-
rek leğen kemiklerini birleştirdik. 
Ayrıca kalça eklemi yuvası, göğüs 
kafesi kaburgaları, köprücük ve kü-
rek kemiğindeki kırıkları da onardık. 
Hastamız çok kısa sürede kendisini 
toparlayarak koltuk değnekleriyle de 
olsa yürüme kabiliyeti kazandı.”

‘BU TÜR YARALANMALAR 
ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR’

Arazi, kalçadaki bu tür kırılmala-
rın, hastanın hayatta kalma ihtimali-
ni azalttığını ve ciddi tehlike oluştur-
duğunu dile getirdi. Bu ameliyatın 

Türkiye’nin birkaç hastanesinde ya-
pılabildiğini vurgulayan Arazi, şu 
bilgileri aktardı: “Kalça kemiği yu-
vası dediğimiz bölgenin ameliyatı 
zor çünkü bu bölge bazı iç organla-
rın ve önemli damarların geçtiği bir 
nokta. Bu tür yaralanmalar 5 litreye 
kadar kan kaybettirebilme özelliğine 
sahip. Dolayısıyla bu vaka ölümle 
sonuçlanabilirdi. Kullanılan vidala-
rın tamamı leğen kemiği bölgesinde 
kullanıldı. Eğer iyi bir operasyon ya-
pılmazsa bu tür hastalar sakat kala-
biliyor. Bacağı kısalabiliyor ve topal 
kalabiliyor. Dolayısıyla şiddetli ağrı-
lara maruz kalabiliyor.”

ÜÇ AYIN SONUNDA MERDİVEN 
İNİP ÇIKMAYA BAŞLADI

Hastanenin fizik tedavi ve reha-
bilitasyon uzmanı Osman Tüfekçi 
ise yüksekten düşmeye bağlı kalça 
yuvası kemiği kırılmalarının çok na-
dir görüldüğüne dikkati çekti. Has-
tanın ameliyattan sonra titiz bir re-
habilitasyon süreci geçirdiğine işaret 
eden Tüfekçi, “Hastamız ayaklarını 
kaldıramaz durumdayken yatakta 
bir ay rehabilitasyon tedavisi aldı. 
Ardından yavaş yavaş adım attırma-
ya başladık. Üç ayın sonunda az bir 
destekle yataktan kalkıp yürümeye 
başladı. Aldığı tedaviyle merdiven 
inip çıkmaya başladı.” ifadelerini 
kullandı.
n AA

Üniversite öğrencilerinin bankamatik tepkisi

Geçen hafta içerisinde 
Ticaret Bakanımız ihracat 
süreçlerinde blokzincire ge-
çilmesi için bakanlık olarak 
çalışmalara başlanıldığını ve 
kamu kuruluşu olarak süreci 
üstlendikleri mealinde açık-
laması üzerine bende bu-
günkü köşemde blockchain 
ve ihracat süreçleri üzerine 
yazmaya karar verdim. 

ÖNCELİKLE 
ZİNCİR NEDİR? 

Aslında ticaretteki zincir kavramı biz-
lere aittir desem pekte yanlış söylemem. 
Çünkü bu zincir sistemini zaten yıllardır 
ticarette kullanıyoruz. Nasıl mı? Çek 
defterleri ile yani çek ve senet ile.. Peki, 
nasıl?  Öncelikle birine çeki keseriz, alan 
taraf bunu cirolar, diğeri diğeri derken çek 
sayfasının arka kısmı dolar. Hatta bunu 
artırmak için “Alonj” adını verdiğimiz ek 
sayfa ile süreci devam ettiririz. Yani bir 
adet kesilen çek, zincirleme halka ile koca 
bir ticareti döndürebilir. Anlaşılabilir ol-
ması açısından blockchain sistemi de bu 
mantık üzerine oturmuş gibi farkı ise, ba-
sit anlamda dijital ortamda devam etmesi

O KADAR DA 
BASİT DEĞİL ELBETTE

Kısaca temel mantığını anlatmaya 
çalıştığım süreç elbette o kadar basit de-
ğil. O zaman biraz daha detaylara girelim.  
Öncelikle yapmış olduğunuz tüm süreç-
lerin kaydedildiği bir ortam. Siz yapmış 
olduğunuz çalışmaları kendi bilgisayarı-
nızda silseniz bile sistem içerisine kayde-
dildiğinden diğer bilgisayarlardan silme-
niz mümkün değil. Dolayısıyla blockchain 
için, tüm işlemlerin kaydedildiği bir dijital 
zincir halkasıdır diyebiliriz. Yaklaşık 30’a 
yakın sektörde kullanılıyor olmasına rağ-
men şu an için en fazla kullanıldığı sektör 
bankacılık ya da finans sektörüdür 

FİNANS VE İHRACAT 
AŞAMASINA GELİRSEK

Aslında blockchain ortamında ya-
pabildiğimiz birçok şeyi dijital imza ile (e 
imza) ile ve diğer elektronik ortamlarda 
zaten yapabiliyoruz. Peki blockchain’i 
farklı kılan özellik nedir? Blokchainde 
kripto para kullanabiliyorsunuz. İşte teh-
like çanları çalmaya başladı. Ama önce-
sinde ihracatta kamu kuruluşları ile neleri 
etkin ve verimli olarak kullanabiliyoruz. 
Kısaca maddeler halinde belirtelim

 • Ticaret bakanlığının ihracat için 
verdiği desteklere (teşviklere) başvur-
mak için KEP adresi alıyorsunuz ve e 
imza ile başvurunuzu kuruma gitmeden 
dijital ortamda dosyanızı hazırlayıp gön-
derebiliyorsunuz 

 •   Gümrük Beyannamelerine ilk 
onay veren ihracatçı birliklerine elekt-
ronik ortamda gönderip yine elektronik 
ortamda onaylatabiliyorsunuz 

 • Gümrükleme işlemleri ile ilgili ül-
kemiz gümrük müdürlüklerinin %99,9’u 
zaten otomasyon sistemine geçilmiş 
durumda. 

 • Birçok belgeyi yine kurumlara gir-
meden elektronik ortamda temin edebili-
yor ve onaylatabiliyorsunuz vb. 

Aslında birçok ihracat işlemini 
rahatlıkla elektronik ortamda zaman 
kaybetmeden yapabiliyoruz. Yani blokc-
haine o kadarda ihtiyacımız yok gibi ya 
da mevcut teknolojiyi kullanarak daha 
da etkin hale getirebiliyoruz. Peki neden 
blockchain modası yada rüzgarı etkili, 
biraz evvel bahsettiğim blockchain sis-
teminde kripto para kullanabiliyorsunuz. 
İşte anahtar kelime” kripto para.” Diğer 
bir ifadeyle sanal ya da şifrelenmiş para. 
Hadi gelin şimdi buradan yakalım.   

BEN NE DEMEK İSTİYORUM
Demek istediğim konu şu; Şu an 

ihracat işlemleri için yapılan sistemlerin 
ve uygulamaların blockchain ile kullanıl-
ması halinde daha da kısalacağı ya da 
etkin ve verimli kullanılacağı kanaatinde 
değilim. Eğer ki süreci bir bütün olarak 
düşünmezsek. Yani devletin kendi işlem-
leri dışında; taşımacılık, özel gümrük mü-
şavirlerinin işlemleri, uluslararası satım 
ve diğer sözleşmeleri ve ödeme sistemini 
(sıkıntılı bir durum kripto para söz konu-

su ise) düşünmüyorsak. 
Eğer ki böyle düşünü-
yorsak, devletin sürecin 
tamamına dahil olması 
rasyonel bir iş olmadığı 
gibi devletinde işi olduğu 
kanaatinde de değilim. 

BLOCKCHAİN İLE 
ALAKALI KAYGILARIM 

NELER? VE NEDEN 
MESAFELİYİM
 • Öncelikle blockc-

hain herhangi bir kamu 
veya uluslararası kurumun kontrol ve 
denetiminin olmadığı ve yapılamadığı bir 
sistem 

 • Blockchain’in esas amacı kripto 
para kullanımını yaygınlaştırmak ve dün-
ya özeline yaymak hatta vazgeçilmez hale 
getirmek (demek istediğim; kripto para-
nın kullanılmasını yaygınlaştırmak temel 
amaç ve blockchaini bu kapsamda kul-
lanmak ise amaca götüren bir araç yani 
enstrüman 

PEKİ, KRİPTO PARA NEDİR? 
Kripto para yani bitcoin kavramını ilk 

defa ortaya atan kişi “Satoshi Nakamoto” 
fakat bu kişinin kim olduğu bilinmiyor. 
Yani bir kişi mi? Grup ya da topluluk mu?  
Herhangi bir devlet mi? Yoksa gizli ser-
visler mi? Kavramı makale olarak ortaya 
atan kişinin ismi var ama sahte bir isim 
dolayısıyla ondan sonra bitcoin süreci 
başlamış oluyor.

PEKİ, KRİPTO PARALARIN OLDUĞU 
ORTAMLARDA NELER OLABİLİR?  
Kara para aklamadan tutunda, her 

türlü illegal işler için para transferlerinin 
yapılabildiği ayrıca normal ticaretinde ya-
pılabildiği para birimleri olarak düşünebi-
liriz ve bu para birimleri ise, blockchain’de 
yeniden doğmuş gibiler. Ayrıca bu para 
birimlerinin değerlenmesi veya değerini 
yitirmesi ayrıca kontrolü noktasında bir 
devlet ya da merkez bankası yok. Örneğin 
ben X ülkesine 60 gün vadeli kripto para 
üzerinden satış yapacağım. Peki, bu pa-
ranın değerini nasıl öngörebilirim? Ya 
da nasıl hedge yapabilirim. Bu konular 
üzerinde şu an sistem çaresiz. 

Daha öncesinde yazdığım gibi 
blockchain’e karşı olmamakla birlikte 
oldukça mesafeliyim. Dolayısıyla moda 
olan kavramların peşine gitmektense, 
biraz iyi takip edip ona göre karar almak 
lazım düşüncesindeyim. Bir zaman-
lar Yönetim Biliminde moda teknikler 
vardı; tam zamanında üretim, stratejik 
yönetim, amaçlara göre yönetim, yeni-
den mühendislik vb. Her 2 yılda bir yeni 
bir yönetim tekniği çıkar tüm kaynaklar 
oraya aktarılırdı. Oysa gözden kaçırılan 
konu ise, bu tekniklerin etkin ve verimli 
bir yönetim için araç olduğu konusuy-
du. Şimdilerde ise bu moda kavramla-
rın dijital ortamlarda kendini gösterdiği-
ni ve amaç –araç karmaşası yaşattığını 
düşünmekteyim. 

TARİHTE TEKRARA 
DÜŞMEMEK GEREKİR. 

Rahmetli Cumhurbaşkanımız 
Turgut Özal 1980’lerden sonra ihracat 
hamlesini başlattığı dönemlerde geçiş 
aşamasında istemeden doğan ama 
sistemin hazır olmamasından kaynaklı 
en büyük problem maalesef ki “Hayali 
İhracat” idi. Türkiye yıllardır hayali ihra-
cat ile uğraşmıştı. 1996 yılında Gümrük 
Birliği anlaşması bize Gümrük Birliğine 
üye olduk şeklinde pazarlanmıştı. Oysa 
üye olmamış sadece sanayi mallarında 
anlaşma olmuştu. O tarihten itibaren 
yurtdışı ticaret anlaşmaları ve Ortak 
Gümrük Tarifesindeki sıkıntılardan do-
layı hala 2019 yılında Gümrük Birliğini 
güncelleştirmeye çalışıyoruz.

Blockchain’e tekrar gelirsek; aslında 
yeni bir sistem olmakla beraber elbette ki 
bu sistem içine dahil olmak gerekir ama 
mesafeli davranıp belirsizlikleri belirleyip 
ona göre gardımızı almanın en rasyonel 
davranış biçimi olduğunu düşünüyo-
rum.  

SONUÇ: Amaç- araç karmaşasına 
düşerseniz, kendi amacınızı araç, başka-
larının aracını amaç olarak algılayabilir-
siniz. 

İHRACAT VE BLOCKCHAİN (BLOCKZİNCİR)

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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‘Osmanlı dönemlerinden de 
izler taşıyan Halep yerle bir oldu’

Şahin, Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları  Derneği’ne aday oldu

Tanıtım Elçileri Derneği’nin her 
cuma günü düzenlediği fotoğraf 
gösterileri devam ediyor.Ülkemizin 
sahip olduğu turizm varlıklarının 
tanıtılması amacıyla kurulan der-
nek aynı zamanda Konya’da faaliyet 
gösterdiği için Konya’nın tanıtımı-
na da ayrı bir önem veriyor. Farklı 
mevsimlerde düzenlediği geziler-
le üyelerine ve halkımıza turizm 
destinasyonlarını tanıtan dernek 
fotoğraf gösterileri ve sergilerle de 
bu faaliyetlerinin halka ulaşmasını 
amaçlıyor.  Her cuma bir fotoğraf 
sanatçısını misafir eden derneğin11 
Ocak 2019 tarihindeki konuşmacısı 
yazar-fotoğraf sanatçısı Ahmet Kuş 
idi. Ahmet Kuş savaştan önce çek-
tiği “Halep” fotoğraflarından oluşan 
bir fotoğraf gösterisi yaptı. 2010 yılı 
baharında “Büyük Selçuklu Mirası 
Projesi” için Suriye’ye bir ekiple bir-

likte iki haftalık bir seyahat gerçek-
leştiren Kuş, projeyle ilgili çekimle-
rin yanı sıra orada bulunan kültür 
ve tabiat varlıklarının da fotoğraf-
larını çekti. Osmanlı coğrafyasıyla 
ilgili zengin bir fotoğraf arşivine sa-
hip olan Ahmet Kuş davet edildiği 
platformlarda bu coğrafyalarla ilgili 
sunumlar yapıyor. Tanıtım Elçileri 
Derneği’nin davetlisi olarak katıldı-
ğı toplantıda Kuş, savaştan önceki 

Halep hakkında şu bilgilere yer ver-
di; “Halep, nüfus yoğunluğu açısın-
dan Suriye’nin başkenti Şam’dan 
sonra ikinci büyük şehriydi. Savaşta 
en çok zarar gören şehirlerden biri 
olan Halep, tarihî eserler açısından 
da Suriye’nin en iyi korunmuş böl-
gelerinden biriydi. Özellikle tarihin 
diğer dönemlerinin yanı sıra Büyük 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerin-
den de izler taşıyan Halep ne yazık 
ki savaşın en şiddetli yaşandığı şe-
hir olduğu için adeta yerle bir oldu. 
Savaş sırasında çok sayıda Halepli 
hayatını kaybetti, yüz binlercesi de 
Türkiye ve Lübnan gibi ülkelere göç 
etmek zorunda kaldı. Savaş bir ül-
keyi alt üst eden bir olgu, Allah hiç-
bir milleti savaşla imtihan etmesin. 
Allah kimseyi vatansız bırakmasın, 
bu dünyada vatansızlık kadar zor 
bir şey yok…” n HABER MERKEZİ

Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları  Derneği’nin 21 Ocak 
2018 tarihinde  Yazma Eserleri 
Bölge Müdürlüğü Toplantı Salo-
nunda gerçekleşecek olan 11.Ola-
ğan Genel Kurulunda Şair ve Ya-
zar Devriş Ahmet Şahin,  Dernek 
Başkanlığına aday olduğunu açık-
ladı.

Başkan Adayı Şahin,  Kon-
ya’nın tarihsel, sanatsal ve kültü-
rel değerlerini tespit edip ortaya 
çıkarmak amacıyla, kurulduğu 
günden bu yana büyük projelere 
imza atan Konya Fikir Sanat Kül-
tür Adamları Derneği’ni kuruluş 
felsefesine  bağlı kalarak, Merhum 
Gazeteci Yazar  Seyit Küçükbe-
zirci’nin bırakmış olduğu engin 
birikimi ve  kültürel mirasının  ışı-
ğında yönetmeye talip olduğunu 
ifade etti.  18 yılı aşkın bir süredir 

çeşitli sivil toplum kuruluşlarında  
başkanlık ve yöneticilik yaptığı-
nı söyleyen Başkan Adayı Devriş 
Ahmet Şahin,Bugüne kadar edin-
diğim tecrübe ile,her görüşten ala-
nının  önde gelen isimleri ile Ana-
dolu’nun özeti gibi hiçbir  siyasi ve 
dini oluşuma dahil olmadan eşit 
mesafede kalarak ilim, fikir ,sa-

nat ve kültür dünyasına hizmet 
etmekten onur duyacağını  dile 
getirdi. Selçuklu Devletine Baş-
kentlik yapmış,Osmanlı’nın göz-
desi,Cumhuriyetin kalesi olan  bir 
şehirde,  bin yıllık medeniyetten 
bize miras kalan tarihi ve kültü-
rel  yapıya sahip çıkmak ve şehrin 
fikir,sanat ve kültürüne yeni bir 
ivme kazandırmak adına ,Konya 
kültür camiasından gelen yoğun 
talep ve ısrarlar üzerine  bu  yola 
çıktığını  söyleyen Başkan Adayı 
Şahin,21 yıldır bu şehre birçok 
kültürel eser kazandırmış ,büyük 
projelere imza atmış  Konya Fikir 
Sanat Kültür Adamları Derne-
ği’nin Başkanlığına talip olduğu-
mu dernek üyeleri başta olmak 
üzere tüm kamuoyuna bildiriyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Tüm Eğitim Yardımlaşma Araş-
tırma Derneği (TEYAD)’nin Cuma 
sohbetlerinde bu hafta Eğitimci-İ-
lahiyatçı, 20.Dönem RP Milletvekili 
Abdullah Gencer “Endülüs Mede-
niyeti, İlim ve Âlimleri” konulu bir 
konferans verdi.  Gencer: “Aklı ön 
plana çıkartan İbn-i Rüşd,  Aristo’yu 
Avrupalılara tanıtarak Batı’nın ay-
dınlanmasında öncülük yapmıştır. 
İbn-i Tufeyl’in ‘Hay bin Yakzan’ 
isimli eseri Daniel Defoe’nun ‘Ro-
binsonCrusoe’ isimli eserine ilham 
olmuştur.” dedi. Ömer Lütfi Ersöz 
açış konuşmasında kültür ve sa-
natını inşa edemeyenlerin tarih 
sahnesinden silindiklerini, bir mil-
letin maddi ve manevi unsurlarının 
kültürü oluşturduğunu ifade ettik-
ten sonra Cengiz Numanoğlu’nun  
“Kur’an’a Sorsaydın Eğer” isimli 
şiirlerini okudu.  Gencer, Aliya İz-
zet Begoviç’in “yeryüzünün öğret-
meni olabilmek için gökyüzünün 
öğrencisi olmak gerekir” sözüyle 
konuşmasına başlayarak 46 milyon 
insanın yaşadığı İspanya hakkında 
bilgi verdi. Gencer; “İspanya toprak-
larında Fenike, Kelt, Grek ve Roma-
lılar hüküm sürmüşlerdir. Romalılar 
Hristiyanlığı bölgeye getirmişler, 
Vizigotlar Yahudileri köle yapmışlar-
dır. 1592’den bu yana başkent Mad-
rid’dir. 17 özerk bölge ve 2 özerk ilin 

bulunduğu İspanya’da resmî dil ola-
rak İspanyolca’nın yanında  Baskça, 
Aranca, Katalanca ve Galiçyaca da 
konuşulmaktadır. Monarşik yöneti-
minin olduğu ülkede 350 temsilciler 
meclisi ve 237 senato üyesi görev 
yapmaktadır.” dedi.

12 BİN KİŞİLİK ORDUYLA 
KAZANILAN ZAFER

Gencer, 711yılında Tarık b. Zi-
yad komutasındaki Müslümanlar 
Julianus’un isteği doğrultusunda 
İspanya’da 12 bin kişilik ordusuy-
la 100 bin kişilik düşman ordusu-
nu mağlup ederek Malaga, Elvira, 
Cordoba ve Vizigotların başşehri 
Toledo’yu ele geçirdiler. Musa b. 
Nusayr da 712 yılında ordusuyla 
Sevilla, Carmona, Niebla, Meyrida 
gibi önemli İspanyol şehirlerini aldı. 

Nusayr, Ziyad’ın yardımcısı olarak 
görev yapmıştır. Gencer, Tarık b. 
Ziyad’ın gemileri yakma eyleminin 
mecazi anlam taşıdığını askerî sevki-
yattan dolayı gemilerin yakılmasının 
mümkün olmadığını söyledi.

DEVLETİN SONUNU 
HAZIRLAYAN SEBEPLER               

Endülüs’te 715-756 yılları ara-
sında 21 Emevî valinin görev yap-
tığına dikkat çeken Gencer; “732 
yılındaki Balâtü’ş-Şühedâ Savaşı ile 
Fransa’nın güneyi fethedildi. Emevî 
devletinin Abbasiler tarafından orta-
dan kaldırılmasıyla 1.Abdurrahman, 
Endülüs Emevî Devleti’ni kuruyor. 
102 yıl içerisinde 5 halife görev ya-
pıyor. Cihat ruhunun kaybolması, 
çocuk halifelerin tahta geçmesi, 
mala ve mülke tamah, kabilecilik, 

Haçlı birliğinin sağlanması, rüş-
vet ve adam kayırmalar yüzünden 
devletçikler türemiş, Ben-i Ahmer 
Devleti zamanında 1492’de devlet 
yıkılmıştır.”

MÜSLÜMANLAR MUTLAKA 
MATEMATİK ÖĞRENMELİDİR                   
Endülüs yoluyla Matematik, Zo-

oloji ve Botanik ilimlerinin Batı’ya 
ulaştığını söyleyen Gencer, çocuk-
larımıza mutlaka Matematik’i öğ-
retmemiz gerektiğini, insanlık için 
muhteşem eserler vücuda getiren 
Endülüslü âlimlerin eserlerinin Batı 
dillerine çevrildiğini; Endülüs’ün-
Yahya Kemal’e göre “Zil, çal ve gül”, 
Muhammed İkbâl’e göre “Ezan sesi-
ne hasret bir dua”, Sezai Karakoç’a 
göre “Kan kırmızısı güllerinle gele-
cek için bir umut, bir haber, bir muş-
tu ve bir güven”, Abdullah Gencer’e 
göre ise “İman ve hayat, kemik ve 
ilik, Al Hamra, Ak Endülüs , sadece 
zerafet ve incelik” olduğunu belirtti. 

Program sonunda  konuşmacı 
Abdullah Gencer’e günün anısına 
dernek plaketini  TEYAD Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ali Selvi, eski 
Refah Partisi Selçuklu İlçe başkanı 
Vahdettin Özdemir, TEYAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz ve 
Ömer Lütfi Ersöz  birlikte takdim 
ettiler.
n HABER MERKEZİ 

Glistralı Abbas, Tahir Hocalar 
ve Delibaş Vakası anlatıldı

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ile Konya Fikir, Sanat, Kül-
tür Adamları Derneği  ve Selçuk 
Üniversitesi  Selçuklu Araştırma 
Merkezinin ortaklaşa düzenledi-
ği Yaşayan Konya Hafızası İkindi 
Sohbetlerinde bu hafta Gazeteci 
İsmail Detseli “Glistralı Abbas, Ta-
hir Hocalar ve Delibaş Vakası”  ko-
nusunda bir konferans verdi.

Son dönemde yetişmiş önemli 
kişilerden olan Abbas Hoca üze-
rinde duran İsmail Detseli; “Evliya 
Tekke köylü olan Abbas Hoca1872 
yılında doğmuş, nişanlısını dövme-
siyle kız tarafının tehditleri üzerine 
kız kardeşinin isteğiyle İstanbul’a 
gitmiş, burada medrese eğitimi al-
mıştır.” dedi.

KÖTÜLÜKTEN DOĞAN İYİLİK
Dedesinin de hocası olan Ab-

bas Hoca hakkında şu anda 87 ya-
şında olan torunu Abbas’dan bilgi 
aldığını söyleyen Detseli, Hoca’nın 
İstanbul’da okuduğu yıllarda sü-
rekli uğrayıp sohbet ettiği Yahudi 
tüccar ile ilgili bir olayı nakletti: 
“Tüccar bir gün Hoca Efendi’ye 
der ki ‘Yahu Abbas Efendi benim 
gözüme bir hâl oldu, kanlanıyor, 
yaşarıyor. Doktora gittim bir çare 
bulamadılar. Sen hocasın, acaba 
bir dua okusan bir ilaç söylesen gö-
züme bir çare olsa’ der. Hoca, Müs-
lüman düşmanı Yahudi’ye kötülük 
olsun diye ‘Acılı bir avuç toz biberi 
gözüne sar, o acı biber gözünü iyi-
leştirir, ben de dua edeyim.’ der. 
Adam denilenleri uygular gözdeki 
yanma ve yaşarma geçer, Hoca’ya; 
‘Yahu, bu İslâm dininin adamları 
hem bilgili hem de iyi niyetli, evde 
hanımdan korkmasam Müslüman 
olacağım.’ der. Bu olay Hoca’ya 
büyük bir ders olur. Sonradan aldı-
ğı haberden Yahudi’nin Müslüman 
olduğunu öğrenir.”

MUHTARA HADDİNİ 
BİLDİREN ABBAS HOCA

Hocalığı yıllarında köyde hır-
sızlık olaylarının artması üzerine 
Abbas Hoca’nın Cuma hutbesinde 
muhtara hitaben ağır sözler söy-
lediğini belirten Detseli, Hoca’nın 
“Bu muhtarlığı yapamıyorsan bı-
rak başkası yapsın” sözü üzerine 
muhtar Hoca’yı mahkemeye ver-
mek ister, köylülerin ısrarı üzerine 

vazgeçer. Muhtar, Hoca’nın da bu-
lunduğu sohbette Hoca’ya “Hadi 
seni affettim, seni mahkemeye 
vermeyeceğim” deyince Hoca, hır-
sızlık yapanları koruduğunu bildiği 
muhtara “Sen kimsin de beni affe-
deceksin, affetmek Allah’a mah-
sustur.”der. Anlattığı hikayeyle 
olayı özetler.

DELİBAŞ İSYANI VE ABBAS HOCA
Detseli, 1953 yılında vefat 

eden Abbas Hoca ile ilgili Hınız 
Amca (Hüseyin Hınazlı)‘nın Deli-
baş İsyanı hakkındaki konuşmasını 
aktardı: “Osmanlı’nın yıkılışından 
sonra ülkede başıbozuk hareketler 
ortaya çıkmış ‘Din ve  devlet elden 
gidiyor’ diyerek isyan çıkartmış. 
Suçlu olanlar sorgusuz infaza tabi 
tutulmuş, bazılarının suçu olma-
dığı halde sadece şahsî ihtiraslar 
uğruna başkalarının ilgası ile idam 
edilmişlerdir. Köyümüze gelen 
Delibaş’ın  adamları tellal çıkartıp 
Delibaş’a katılmaya çağırırlar. Köy-
lüler, Abbas Hoca’ya dinin elden 
gidip gitmediğini araştırmasını 
istemesi üzerine Delibaş’ın yanı-
na gider. Bunların dinle ilgisinin 
olmadığını görünce kendi köylü-
sü kişilere saklanmalarını söyler.” 
Kuvay-ı Milliye Grubu isyânı bas-
tırdıktan sonra topladığı isyancıları 
Konya’da Tantavi Hanı’nda topla-
yıp yargıladığını ifade eden Detseli, 
Abbas Hoca’nın da tutuklanarak 
hana getirildiğini arkadaşlarına 
“salatentüncina” okumalarını iste-
diğini, Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 
Başkanı Tahir Efendi’nin kız kar-
deşinin araya girmesiyle idamdan 
kurtulduklarını; ancak sürgüne 
gönderildiklerini ifade etti. Prog-
ram sonunda Büyükşehir Bele-
diyesi Koyunoğlu Şehir Müze ve 
Kütüphanesi Müdürü Hasan Ya-
şar, Abdullah Fevzi Tanrıkulu’nun 
3.ciltlik hatıratında Delibaş ile 
karşılaştığını, Delibaş’ın mübarek 
bir zat olmadığını, Konya İstiklâl 
Mahkemeleri zabıtlarının daha ya-
yınlanmadığını belirtti. Muğla Ba-
sın İlan Kurumu İl Müdürü M. Ali 
Köseoğlu tarafından İsmail Detse-
li’ye günün anısına hediye takdim 
edilerek toplu hatıra fotoğrafı çeki-
mi yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nde düzenlenen “Her Cumartesi Birlikteyiz” konferansında, 
mobbingin Türkiye’nin beşeri sermayesini kaybetmesine sebep olduğu vurgulandı

Mobbing ile beşeri 
sermayeyi kaybederiz!

Birlik Vakfı Konya Şubesi, bu 
haftaki “Her Cumartesi Birlikteyiz” 
konferanslarında mobbingi günde-
mine taşıdı. En fazla sağlık ve milli 
eğitim kurumları ile üniversitelerde 
mobbingin yaşandığı bildirilen kon-
feransta ülke ekonomisi ve beşeri 
sermayesinin mobbing ile büyük 
zarar gördüğü dile getirildi. Kon-
feransın ilk konuğu Mobingle Mü-
cadele Derneği Konya İl Temsilcisi 
Adem Fidan, Mobbingin tanımını 
güncel hayattan örneklerle anlattı. 
Yapılan araştırmalarda, kamuda en 
fazla Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, üniversiteler, Türk Silah-
lı Kuvvetleri, Emniyet ve Ulaştır-
ma Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 
mobbinge rastladıklarını ifade eden 
Fidan, “Eğer aktifseniz, başarılıysa-
nız ve öne çıkıyorsanız mobbinge 
uğrayabilirsiniz. Mobbingi en fazla 
amirler, sonra alt amirler konum-
larını kullanarak yapıyor. Mobbing 
ekonomik, beşeri ve sosyal serma-
yeyi olumsuz etkiliyor. Mobbing ge-
lişmiş insan gücümüzü zedelemek 
için elinden geleni yapıyor. Mobbing 
yapan kişinin çocukluğuna inmek 
lazım. Muhtemelen çocukluğunda 
bir akran zorbalığı yaşamıştır. Bu 
nedenle mobbingi kanunlarla değil, 
zihniyet değişikliğiyle ve terapilerle 
çözebiliriz” dedi.

Şiddete maruz kalan kişilerin 
şiddet uyguladığına dikkat çeken 
Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı 
Şenol Metin de mobbing olaylarının 
cinayet ya da intiharla son bulabile-
ceğine dikkat çekti. Önümüzdeki dö-

nem mobbing açısından çok yorucu 
olacak. Çünkü çok mobingşikayeti 
alıyoruz. Bu imdat çığlıklarına sessiz 
kalınırsa daha çok çığlık duyacağız” 
diyen Metin, mobbinge uğrayan 
yeni jenerasyonun sessiz kalmayıp 

hakkını aradığını söyledi.
Üniversitelerde liyakata dayalı 

bir akademik yönetim modeli be-
nimsenmediği, kişiye özel akademik 
personelden vazgeçilmediği sürece 
mobbingin bitmeyeceğini vurgula-

yan Metin, şöyle devam etti: “Tür-
kiye mobbing ile ne yazık ki beşeri 
sermayesini mahvediyor. Mobbing-
le mücadele etmenin yolu örgütlü 
olmak ve birlikte hareket etmekten 
geçiyor. Kişi mobbingi hissettiği 
anda günlük tutmaya başlamalı ve 
sınırlarını belirlemeli. Üst yönetimi 
ile sendikaya ve arkadaşlarına an-
latmalı ki, olay hukuki boyuta geldi-
ğinde şahitleri olabilsin. Ayrıca psi-
koloğa gidip bunu raporlamakla da 
hem elinde önemli bir delil olacak 
hem de psikolojisini rahatlatacaktır 
dedi. Son aşamaya gelindiyse zorba 
olarak tanımladığım mobbing uygu-
layan amirin taleplerini yazılı olarak 
istemeli. Sendika olarak bizler mob-
bing yaşayan ve yargıya başvurmak 
isteyenlere destek vereceğiz.”

Toplantının sonunda kısa bir 
değerlendirme konuşmasını yapan 
Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı 
Abdi Parlak, mobbingin en fazla 
üniversite ve milli eğitim gibi insan 
yetiştiren kurumlarda görülmesinin 
ayrı bir sorun olduğunu belirterek, 
“İnsanların içine Allah korkusu, kul 
hakkını yerleştirirsek, bu sorunun 
çözüleceğini düşünüyorum. Ama 
tabi ki bu yasal tedbirler alınmasını 
engellemez” diye konuştu.

Programın sonunda Birlik Vak-
fı Konya Şube Başkanı Abdi Par-
lak, Mobbingle Mücadele Derneği 
Konya İl Temsilcisi Adem Fidan ve 
Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı 
Şenol Metin’e günün anısına tablo 
hediye etti.
n HABER MERKEZİ

‘Müslümanlar mutlaka matematik öğrenmeli’
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Dezavantajlı gruplar projeyle sosyalleştirilecek
KTO Karatay Üniversitesi’nde, 

Göç ve Travmaya Maruz Kalmış 
Çocuklarda Davranış Problemleri 
ve Çözüm Yolları’nın ele alındığı bir 
seminer düzenlendi.

Proje hakkında bilgi veren Ak-
çeşme ilkokulunun müdürü Bekir 
Doğan, “Proje ile dezavantajlı grup-
ta yer alan bireylerin ekonomik ve 
sosyal hayata katılımını amaçladık. 
İşe sosyalleşmenin önündeki en-
gelleri kaldırarak başladık. Aile ve 
çocuklara bir arada farklı alanlarda 
eğitim vermeyi planlıyoruz.” diye 
konuştu.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Ömer Büyükmanav ise projenin 
dezavantajlı grupları sosyal hayata 
kazandırma noktasında büyük bir 
boşluğu doldurduğunu söyledi. 
KOP olarak eğitim ve kültür faali-
yetlerine önemsediklerini aktaran 

KOP Koordinatörü Alper Bilgiç de, 
toplumu ekonomiden kültüre her 
alanda desteklemeye gayret ettik-
lerini belirtti. 

Proje, Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi, Ka-
ratay Kaymakamlığı, Karatay İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığı, KOP Sosyal 
Gelişim Programı (KOPSOGEB) ve 
Akçeşme ilkokulu tarafından ortak-
laşa yürütülüyor.
n HABER MERKEZİ

Yalçın’da bursluluk 
sınavına yoğun ilgi

Yalçın Eğitim Kurumları& Yal-
çın Özel Öğretim Kursları burslu-
luk Sınavı 13 Ocak 2019 tarihle-
rinde gerçekleştirilirken, sınavı 9, 
10 ve 11 sınıf öğrencileri yoğun ilgi 
gösterdi. Bursluluk sınavı, merkez, 
Zindankale ve Yazır (Ecdat) Şube-
lerinde gerçekleştirildi

 Bursluluk sınavı saat:10.00, 
saat:13.00 ve saat: 15.30’da olmak 
üzere üç ayrı seansta gerçekleşti-
rildi. Öğrencilere Matematik(20), 
Türkçe(20). Sosyal (20) ve Fen bil-
gisi(20) soru olmak üzere toplam-
da 80 soru soruldu ve 90 dakika 
süre verildi.  

Bursluluk sınavı hakkında bilgi 
aktaran Yalçın Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Yalçın 
Özel Öğretim Kursları Kurucusu 
Mehmet Yalçın, şunları söyledi. “ 
Kurumumuz tarafından organize 
edilen ve 13 Ocak 2019 tarihlerin-
de yapılan Bursluluk sınavı Mer-
kez, Zindankale ve Yazır(Ecdat)
şubelerimizde 9,10 ve 11 sınıf öğ-

rencilerinin katılımıyla gerçekleş-
tirildi. “Hayallerinizle olan rande-
vunuza geç kalmayın” sloganıyla 
çıktığımız Yalçın Özel Öğretim 
Kursları Bursluluk Sınavına katı-
lımın geçen yıllara göre daha çok 
yoğun ilgi ve katılımın olması biz-
leri mutlu etmiştir.  Bu bursluluk 
sınavındaki ilk hedefimiz geleceği-
mizin teminatları olan öğrencilerin 
eğitim ve başarılarını test etmele-
rini, sınav stresini atmalarını, hem 
de sınav tecrübesi kazanmalarıdır. 
Her yıl ücretsiz gerçekleştirdiğimiz 
bursluluk sınavında başarılı olan 
öğrenciler Yalçın Eğitim Kurumla-
rı ve Yalçın Özel Öğretim Kursları 
yönetimi kurulumuz tarafından 
belirlenen eğitim bursu kazanarak, 
eğitim alacaklar. 

Yalçın Öğretim Kursları Burs-
luluk sınavına katılan tüm öğrenci-
lerimize ve desteklerini esirgeme-
yen öğrenci velilerimize teşekkür 
ediyoruz.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Gençlik Eğitim 
Kurumları’nda tanışma

Özel Gençlik ilkokulu/ortao-
kulu 2019 – 2020 eğitim öğretim 
yılında 1. Sınıfları okutacak öğret-
menlerini velilerine tanıtarak ta-
nışma programı düzenledi. Gele-
cek yıl 1. Sınıfa başlayacak minikler 
ve veliler Gençlik ilkokulu/ortaoku-
lu düzenlediği kahvaltı etkinliği ile 
öğretmenleri tanıma fırsatı buldu. 
Özel Gençlik ilkokulu/ortaokulu 
müdürü Barış Çağlayan Çakır, 1. 
Sınıf eğitimini öneminin altını çi-

zerek anaokulunda temelleri atılan 
eğitimin ilkokulda devam edeceği-
ni belirterek bunun birlikte yürü-
tülen bir süreç olduğunu söyledi. 
Çakır, Gençlik Eğitim Kurumları 
olarak amaçlarının öğrencileri 
milli, ahlaki, insani, manevi ve 
kültürel değerlerini benimseyen 
koruyan ve geliştiren bireyler ola-
rak yetiştirmek olduğunu söyledi. 
Etkinliğe katılan velilere teşekkür-
lerini sundu. n HABER MERKEZİ

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Konya Bozdağ’da koruma altına alınan Anadolu ya-
ban koyunları, ağır kış şartlarında yiyecek sorunu yaşamamaları için yemle destekleniyor

Yaban koyunlarına 
yem desteği veriliyor

Nesli tükenme tehlikesi altında 
olduğu için Konya Bozdağ’da koru-
ma altında tutulan Anadolu yaban 
koyunlarına, karla kaplı arazide 
aç kalmamaları için yem desteği 
veriliyor. Bugünkü evcil koyunun 
atası beş türden biri olan Anado-
lu yaban koyunu (Ovis gmelinii 
anatolica), Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğünce koru-
nuyor. Anadolu yaban koyununun 
koruma altında tutulduğu Konya 
Bozdağ’daki 3 bin 500 hektarlık 
üretme merkezinde 460 yaban ko-
yunu bulunuyor. Bu merkezin yanı 
sıra Ankara Nallıhan ve Afyonkara-
hisar’daki iki ayrı merkezde daha 
üretim çalışmaları gerçekleştirili-
yor.

Konya-Bozdağ’dan nakledi-
lenlerle kurulan Ankara-Nallıhan 
Üretme Merkezi’nde yaklaşık 50, 
Afyonkarahisar-Şuhut Üretme 
Merkezinde ise 30 yaban koyunu 
ile yetiştirme çalışmaları sürdü-
rülüyor. Bu merkezlerde üretilen 
yaban koyunları uygun alanlarda 
doğaya bırakılarak, neslinin devam 
ettirilmesi sağlanıyor.

YABAN KOYUNLARINA 7 GÜN 24 
SAAT AKTİF KORUMA 

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. 
Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şa-
hin, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, yaban koyununun ülkenin 
en önemli endemik memeli hay-
vanlarından biri olduğunu söyledi.

Bozdağ’daki üretme merkezin-
de koruma ve geliştirme çalışması 
yaptıklarını anlatan Şahin, ülke-
ye has Anadolu yaban koyunları-
nın biyolojik çeşitlilik bakımından 
önemli bir değer olduğuna dikkati 
çekti. Şahin, yaban koyunlarının 
koruma programının, ekolojik den-
genin önemli bir unsuru olması 
nedeniyle de önem taşıdığının altı-
nı çizerek, şöyle konuştu: “24 saat 
esasına göre arkadaşlarımız, ko-
ruma ve denetim elemanlarımız, 
orman muhafaza memurlarımız, 
sahada aktif görev yapıyor. Farklı 
sebeplerle, az da olsa avcı baskısı, 
hayvanları tehdit edecek unsur-
ları denetim altında tutmak için 
personelimiz görev yapıyor. Ağır 

kış şartlarında yaban koyunları, 
beslenmede güçlük yaşayabiliyor. 
Yem bulmakta zorlanan bu hay-
vanlar için arkadaşlarımız belirli 
zamanlarda yem bırakıyor. Aç kal-
malarını önlüyoruz. Doğada kendi 
mücadelelerini veriyorlar. Pozitif 
ayrımcılık yaparak hayatta kalma-
ları ve gelecek nesillerin bu hay-
vanları görmeleri için çalışıyoruz.”

‘KAMERALARLA ANLIK İZLİYORUZ’
Sahanın kameralarla anlık izlen-

diğini anımsatan Şahin, “Gözetleme 
kulelerimiz var. Hayvanları belirli 
dönemlerde kontrol etmek ve yay-
gınlaştırmak için ‘yakalama kapanı’ 
dediğimiz yerler var. Sahada ayrıca 
gözlem noktasında kulübeler yer 
alıyor. Hayvanlarda en küçük bir 
hastalık görüldüğünde veteriner he-

kimlerimiz anında müdahale ediyor. 
Sahanın birçok yerinde kameralarla 
anlık izliyoruz.” diye konuştu.  Şa-
hin, doğal ortamında hayvanları 
gözlemlemenin heyecan uyandırdı-
ğını ifade ederek, erkeklerin üreme 
mevsiminin ardından sürüden ayrıl-
dığını, dişilerin ise yavrularıyla grup-
lar halinde gezdiğini anlattı.
n AA

Bekir Doğan Ömer Büyükmanav
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Merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu, dualarla anıldı
Selçuk Ecza Deposu, As Ecza 

Deposu, Ahmet ve Nezahat Ke-
leşoğlu Vakfı Kurucusu, Eğitim 
gönüllüsü ve Hayırsever işadamı 
Merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu 
ebediyete intikal edişinin 4. yıl dö-
nümünde Musalla mezarlığında 
bulunan mezarı başında organize 
edilen bir tören ve Konya protokolü 
ile sevenlerin katıldığı bir törenle 
dualarla anıldı.

Musalla Mezarlığı (Kız Kulesi) 
yanında mezarı bulunan Eğitim 
Gönüllüsü ve hayırsever işada-
mı Merhum Dr. Hacı Ahmet Ke-
leşoğlu’nun vefatının 4. yıldönümü 
anma törenine Selçuk Ecza Depo-
su Yönetim Kurulu Başkanı Sonay 
Gürgen, Keleşoğlu ailesi, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem 

Zorlu, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Mehmet Ak-
gül, Konya protokol üyeleri, Konya 
Eczacılar Odası Başkanı Ecz Adem 
Açıkgöz, Eski rektörler Prof. Dr Mu-
zaffer Şeker, Prof. Dr. Süleyman 
Okutan, Dekanlar, Ahmet ve Ne-
zahat Keleşoğlu Vakfı yönetici ve 

üyeleri, Selçuk Ecza Deposu ile As 
Ecza Deposu yönetici ve çalışanları, 
Selçuk Turizm ve İnşaat A.Ş, Mam-
sel İlaç Tic. ve San. A.Ş., Aksel Ecza 
Deposu A.Ş., TEZ Trans Lojistik 
A.Ş. yönetici ve çalışanları ile çok 
sayıda akraba ve seveninin katıldığı 
bir törenle dualarla anıldı.

Tören de konuşan Selçuk Ecza 
Deposu Yönetim Kurulu Başkanı 
Sonay Gürgen, “14 Ocak 2015’te 
kaybettiğimiz vakfımızın, şirketle-
rimizin kurucusu ve yönetim ku-
rulu Başkanımız Merhum Ahmet 
Keleşoğlu insanlığı, beyefendili-
ği, yöneticiliği, ilkeleri ve hizmet 

verdiğimiz sektörlerin gelişimine 
yaptığı katkılarla hepimize örnek 
olmuş, eğitim gönüllüsü ve hayır-
sever bir adamıdır. Merhum Ke-
leşoğlu hem iyi bir iş adamı bunun 
yanı sıra iyi bir hayırseverdi. Ülke 
genelinde yaptığı hayırseverliği 
özellikle eğitimde olmuştur. Şu 
anda binlerce öğrenciye burs ve-
rilmektedir. Okullar yaptırılmakta 
ve hizmete açılmaktadır. Merhum 
Ahmet Keleşoğlu’nun hayırsever-
liği yolunda hizmetlerimiz tüm 
hızıyla devam edecektir. Merhum 
Dr. Ahmet Keleşoğlu’nun ebedi-
yete intikalinin dördüncü yılında, 
her geçen gün daha da büyüyen 
özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle 
anıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Kara-
manoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
Konya Eczacılar odası Başkanı 
Adem Açıkgöz ve Keleşoğlu aile-
si mensupları, hayırsever işadamı 
merhum Ahmet Keleşoğlu hakkın-
da kısa birer konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarının ar-
dından Merhum Dr. Ahmet Ke-
leşoğlu’nu anma töreni Doç. Dr. 
Ali Öge’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve ardından Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İla-
hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş’ın yaptığı dua 
ile son buldu. Merhum Dr. Ahmet 
Keleşoğlu’nun ebediyete intikalinin 
dördüncü yılı anma törenine katı-
lan misafirlere gül suyu, çikolata ve 
şeker ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

SEDEP geleceğe 
ışık tutuyor

SEDEP Öğretmen Seminerle-
rinde, “Mutlu ve Başarılı Çocuklar 
Nasıl Yetiştirilir” konusu ele alındı. 
Türkiye’nin en başarılı eğitim pro-
jesi olan Selçuklu Değerler Eğitimi 
Programı (SEDEP), öğrenci ve veli 
seminerleri ile gelecek için güvenli 
bir rota çizerken, öğretmenler için 
düzenlenen programlar ile eğitim 
camiasına önemli katkıda bulunu-
yor. 

SEDEP kapsamında öğret-
menler için düzenlenen seminerde  
“Mutlu ve Başarılı Çocuklar Nasıl 
Yetiştirilir” konusu ile konuk olan 
Eğitim Bilimci Yazar Dr. Özgür 
Bolat, eğitim aşamasında doğru 
bilinen yanlışların çocuklara fayda 
değil zarar verdiğini ifade ederek, 
çocuklarla kurulan hassas denge-
de ödüllendirmenin çocuklarda 
bıraktığı olumsuzluklara dikkat 
çekti. Selçuklu Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilen programa Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, Sedep 
Koordinatörleri ve Selçuklu’da gö-
revli öğretmenler ve idareciler ka-
tıldı.

‘DERDİMİZ ÇOCUKLARIMIZI 
GELECEĞE İYİ HAZIRLAMAK’
SEDEP’in başarısını getiren 

temel etkenin birlikte çalışma kül-
türü olduğunu ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Öğrenciler, öğretmenler, 
yöneticiler ve velilerin yer aldığı 
seminerlerde, alanında uzman ko-
nuklardan azami derecede istifade 
ettiklerini söyledi. Selçuklu’da eği-
tim alanında sürdürülen Selçuklu 
Değerler Eğitimi Projesinin 7. yı-
lında da öğrencilere değerleri an-
latmaya ve her yıl  farklı etkinlikler 
gerçekleştirmeye devam ettiklerini 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı,  
“Geleceğimizin teminatı çocukları-
mızın bilgi birikimleriyle donanımlı 
nesiller olmalarının yanı sıra de-
ğerlerine bağlı bireyler olarak ye-
tişmeleri ve geleceğe hazırlanma-
ları en büyük hedefimizdir” dedi. 

“SEDEP, TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR 
MARKA HALİNE GELDİ”

Selçuklunun markası haline 
gelen SEDEP kapsamında eğitim 
seminerlerinin geleceğe ışık tut-
tuğunu ifade eden Başkan Pekya-
tırmacı,  SEDEP ile geride kalan 
6 yıl içinde çok güzel neticeler 
aldıklarına dikkat çekere şunları 
söyledi; “SEDEP kapsamında her 
yıl kendini yenileyen projelerimiz 
bizlere umut veriyor, geleceğe ışık 
tutuyor.  Bu kapsamda çok değerli 
faaliyetler icra ediliyor. Türkiye’nin 
en iyi markası olan SEDEP prog-
ramları ile çocuklarımızın değerle-
rini öğrenmeleri ve değerlerimizle 
hayatlarını sürdürmeleri hedefle-
niyor. Bugüne kadar çok güzel ne-
ticeler aldık. Bundan sonrada yine 
başarılı bir şekilde sürdürmeye de-
vam edeceğiz” dedi. 
“MUTLU VE BAŞARILI BİR ÇOCUK 

NASIL YETİŞTİRİLİR?”
Ödüllün çocukların hayatında 

çok büyük etkisi olduğunu belir-
ten Dr. Bolat; “Çocuk yarışmayı 
kazanıp ödülü alınca mutlu olur. 
Yani kazanma sonucunda gelen 
ödül keyif verir. Ama onun da riski 
yüksektir. Kazanmayla mutlu olan 
çocuk, mutlu olmak için sürekli ka-
zanmak zorundadır. Sürekli yerini 
korumak zorunda hissetmek ço-
cuğa endişe verir. Kaybedince de 
ödülü almadığı için kendisini ce-
zalandırılmış hisseder. Kazanmaya 
bağlı bir mutluluk sürdürülebilir 
değildir. Onun için bir ortamda 
öğretmen veya aile ne kadar çok 
ödül kullanırsa, çocuk da o kadar 
performans odaklı olur ve kolay iş-
leri seçer. Bu da gelişimi durdurur 
ve ilerleyemez. Onun için çocukla-
rımızı asla performans odaklı ye-
tiştirmemeliyiz” dedi. Ödüllendir-
menin motivasyonu artırmadığını,  
değerleri de öldürdüğü gibi  yaratı-
cılığı ve öğrenmeyi de olumsuz et-
kilediğini ifade eden Doktor Özgür 
Bolat,   şimdiye kadar uygulanan 
yöntemlerin hatalı olup olmadığı 
yönünde önemli analizler sundu.  
n HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç Dr. Ruhi Ersoy, Konya’da konuştu. Yerel seçimlerin 
MHP için bir beka mücadelesi olduğunu belirten Ersoy, bu durumun gerekçelerini anlattı 

Yerel seçimler bir
beka mücadelesidir!

Türk Eğitim Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanlığı tarafından başla-
tılan Hasbihal Akşamları’nın ilki 
gerçekleştirildi. Konya Ticaret Oda-
sı (KTO) Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen konferansta MHP 
Genel Başkan Başdanışmanı ve 25-
26. Dönem Osmaniye Milletvekili 
Doç. Dr. Ruhi Ersoy, “Eğitim, Kül-
tür ve siyaset Üzerine Düşünceler” 
konulu bir sunum yaptı. Konferan-
sa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara, MHP 
İl Başkanı Murat Çiçek, Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) MYK Üyeleri 
Hüseyin Korkmaz, Bulduk Özdemir, 
Ülkü Ocakları Konya Şubesi Başkanı 
Mustafa Talha Çini, MHP Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Ya-
pıcı,  STK temsilcileri ile çok sayıda 
sendika üyesi ile partili katıldı.

SENDİKADAN DAHA FAZLASI 
Programın açılışında konuşan 

Türk Eğitim Sen Konya 2 Nolu şube 
Başkanı ve Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul Türk Eğitim 
Sen olarak her zemin ve koşulda 
tereddütsüz bir şekilde devletin ve 
Yüce Türk milletinin yanında saf 
tutmaya devam edeceklerini belir-
terek, “ Türk Milleti rahat olsun ki 
Türkiye  sevdamız, ekmek için kav-
gamız diyerek varlığını mensubu 
olmaktan gururu duyduğu milletine 
adayanların hayat verdiği Türk Eği-
tim Sen olarak her zemin ve koşulda 
tereddütsüz bir şekilde devletimizin 
ve yüce milletimizin yanında saf tut-
maya devam edeceğiz. Çünkü Türk 
Eğitim Sen, bir davaya adanmışlığın 
adı, bir sendikadan çok daha fazla-
sıdır. Ahlakın , ilkeli duruşun, şerefli 
yaşamanın anıtlaştığı bu onurlu mü-
cadeleye omuz verebilmek, onun 
bayraktarlığını yapabilmek dileğiyle 
herkesi en kalbi duygularımla se-
lamlıyor ve yoğun bir çalışma tem-
posu içerisinde bizleri kırmayarak 
buraya kadar teşrif eden MHP Genel 
Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi 
Ersoy bey’e ve siz değerli katılımcı-
larımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Rabbim birlik ve beraberliğimizi 
daim etsin. Her Türk hür doğar, hür 
yaşar. Türk milleti birdir ve bütün-
dür. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifa-
delerini kullandı. 
‘TÜRK EĞİTİM SEN VE KAMU SEN’İN 

HER ZAMAN YANINDAYIZ’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Esin Kara, “Milli-
yetçi Hareket Partisi varsa, her za-
man umut vardır” diyerek, MHP’nin 
her zaman sorunlara karşı refleks 
gösterdiğini ve sorunlara duyarsız 
kalmadığını anlattı. Parti olarak Türk 
Eğitim Sen ve Kamu Sen’in yanla-
rında olduklarını dile getiren Kara, 
“Varlığını Türk varlığına vakfeden, 
sendikaya üye olan her bir kamu 
çalışanın yanında olduk. Olmaya da 
devam ediyoruz.  Milliyetçi Hareket 
Partisi Konya Milletvekili olarak tele-
fonlarım 7 gün 24 saat açıktır. Dert-
lerinize dermen olmak için Milliyetçi 
Hareket Partisi varsa, her zaman 
umut vardır. Her zaman yanınızda-
yız. Konya için hizmet etmeye çıktık. 
Türkiye’nin milletvekilliğim. Son 

nefesime kadar hizmet etmeye de-
vam edeceğim.  Varlığına Türk var-
lığına vakfeden ve Türk milliyetçiliği 
için mücadele eden herkesten Allah 
razı olsun” dedi.

İŞGAL GİRİŞİMİNDE 
BULUNMAK İSTEDİLER 

Açılış konuşmalarının ardın-
dan sunuma başlayan MHP Genel 
Başkan Başdanışmanı ve 25-26. 
Dönem Osmaniye Milletvekili Doç. 
Dr. Ruhi Ersoy, yozlaşma ve yaban-
cılaşma üzerine önemli noktalara 
dikkat çekti. Özellikle teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte, sosyal medya 
gibi mecraların arttığını ve bu du-
rumun toplumu birbirinden kopar-
dığına dikkat çeken Ersoy, kültürel 
ve ahlaki değerlerin de bu yolla yok 
olmaya başladığını dile getirdi. Bu 
konuda dikkatli olmak gerektiğini 
savunan Ersoy, çeşitli uyarılarda 
bulundu. eğitim üzerine yaptığı de-
ğerlendirmeler sonrası siyasi süreçle 
ilgili de açıklamalarda bulunan Er-
soy, Türkiye’nin son 5 yılına dikkat 
çekti. Gezi Parkı eylemleri ile bazı 
odaklar tarafından Türkiye’de bir 
sürecin başlatıldığını belirten Ersoy, 
şunları söyledi, “Gezi Parkı eylem-
leri ile sonuç alamayanlar bunun 
arkasında “bizim olmaz” diyerek 
karşı çıktığımız hendek terörü ile 2. 
hamle yaptılar. Kazılan hendeklere 
gömüldüler. Daha sonra, Türk mil-
leti ve devletini birbirine düşürüp, 
işgal girişiminde bulunmak istedi-
ler. Yine o da devletin içerisindeki 
milli olan vatan sevdalılarıyla, başta 
genel başkanımızın iradesi ve Cum-
hurbaşkanının çağrısıyla ters düz 
edildi. Bunları yaşayıp da ayakta 
kalabilecek istisna devletiz. Bu da 
köklü devlet geleneğine sahip olma-
mızdan geliyor. O yıkım sürecinden 
sonra MHP’nin aldığı inisiyatifle, çi-
visini yeniden çakmak, devleti milli 

bir devlet politikasına yönlendirmek 
gerekiyordu. Çünkü içerde ve dışarı-
da büyük mücadele veren bir devlet 
olmak zorundaydık.” 

HIZLI KARARLAR İÇİN 
SİSTEM DEĞİŞTİ 

Bu yaşananlar üzerine Türki-
ye’nin saldırılara karşı anlık refleks 
göstererek karşı hamlelerde bu-
lunması gerektiğini, bunun için de 
sistem değişikliği yapmak zorunda 
kalındığını Anlatan Ersoy, şöyle de-
vam etti, “Sistem değişikliğindeki 
amaç, kararları hızlı almak gereki-
yordu. Anlık gelişmelere anlık ce-
vap verebilmek için seri bir devlete 
dönmek gerekiyordu. Genel Başka-
nımızın “Fiili durumu hukuki duru-
ma dönüştürelim” diyerek anayasa 
değişikliğini gündeme getirdi ve 
referandumda kabul edildi. Bu ana-
yasayı 2010 yılında da değiştirmek 
istediler, ama FETÖ’cü anayasası 
olarak getirmek istediler. Bizim o 
dönemki Başkanlık sistemine itira-
zımız, bizi federatif yapıya götür-
mek isteyen başkanlık sisteminey-
di. bizim şuan dönüştürdüğümüz 
Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
minin anayasanın ilk 4 maddesini 
muhafaza etmeyi ön koşul olarak 
belirleyerek bunu başardık. Genel 
Başkanımız Devlet Bahçeli Beyin 
erken seçim çağrısıyla ilgili konuş-
masına bakarsanız,  “Memlekette 
yeni yeni operasyonlar olma ihtimali 
çok yüksek, memlekette ekonomik 
kriz çıkartma ihtimali çok yüksek, 
memleketi birtakım kaos ve karga-
şaya götürme ihtimali çok yüksek, 
biz yeni sistemin ilk seçilmiş cum-
hurbaşkanını seçerek, Meclis’i inşa 
edemezsek bizi yeniden tartışmaya 
başlarlar ve bir türlü sistem soru-
nundan kurtulmayan bir ülke olur, 
kaosa gideriz, o sebepten dolayı 
erken seçime gitmek durumunda 

kalabiliriz” demişti. Bütün bunlar-
dan sonra erken seçim çağrısı yapıl-
dı ve seçime gidildi. ekonomik kriz 
ve dolar manipülasyonları değişen 
hükümet etme sistemi içinde değil 
de öncesinde yapılmış olsaydı, dev-
let seri kararları alıp bu önlemlerle 
dolar müdahalesini bu kadar hızlı 
yapamazdık. Sistem buna müsaade 
etmezdi. Şuan ekonomik kriz yok 
demiyoruz elbette var ama uluslara-
rası sistemin hamlelerine bu kadar 
hızlı cevap veremezdik.”

‘BEKA’YI ANLATTI 
24 Haziran seçimler için oluş-

turulan “Cumhur İttifakı”nın yerel 
seçimlerde de devam ettiğini ve bu-
nun gerekçelerini de anlatan Ersoy, 
“Cumhur İttifakı ile değil de MHP 
olarak, parti olarak yerel seçime 
gitseydik, oylarımızın ne kadar faz-
la olacağını gördük. Belki de daha 
fazla il, daha fazla ilçe alabilecek po-
tansiyelimizin olduğunu biliyorduk. 
Ancak metropol illere baktığımızda 
parti olarak kazanma değil kaybet-
tirme potansiyelimizin olduğunu da 
biliyorduk. Kaybettirme potansiyeli 
oluştuğu takdirde ve Cumhur İttifa-
kı’nın toplam oyu mevcut durumu-
nun altına düştüğü vakit bekliyorlar: 
Sarı yelek dalgası mı, ekonomik kri-
zin kaosa dönüştürülmesi mi, öz-
gürlükler ve demokrasi mi...Burada 
eksikler gedikler yok mu? Bu konu-
da da geçiş dönemi yaşıyoruz arka-
daşlar. Biz devletimizin sistemini 
değiştirmiş, bir dönüştürme sürecini 
yaşıyoruz. Bu sürece farklı odakların 
enfeksiyon bulaştırması, hastalıklı 
hali başka yerlere evrilebilme olası-
lığı olduğu için yerel seçimleri genel 
başkanımızın beka ile nitelendirme-
si onun içindir. Bu konuda samimi 
bir şekilde düşünmemiz gerekiyor” 
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Veli Doğrul Esin Kara Doç. Dr. Ruhi Ersoy



Karakan: Türkiye hokeyde Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasında

Gençler voleybolda 
şampiyonlar belli oldu

2018-2019 öğretim yılı Okul Sporları faaliyet takvi-
minde yer alan Okullararası Gençler Voleybol müsaba-
kaları sonucunda erkeklerde; Ali Ulvi Kurucu Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, kızlarda ise Özel Pema koleji şam-
piyon oldu. Büyük Bayram Ortaokulu Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen final müsabakaları sonucunda Kızlarda; 
1.Özel Pema Koleji, 2.Konya Lisesi,  3.Akşehir Tornacı 
Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. 
Çumra Anadolu Lisesi olurken, Erkeklerde; 1. Ali Ulvi Ku-
rucu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2.Şehit Oğuzhan Aydın 
Belge Anadolu Lisesi, 3.Konya Spor Lisesi, 4.Selçuklu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. n SPOR SERVİSİ

Yıldızlarda şampiyonlara 
madalyaları verildi

2018-2019 öğretim yılı Okul Sporları faaliyet takvi-
minde yer alan Okullararası Yıldızlar Basketbol müsaba-
kaları sonucunda erkeklerde; Özel Konya Uğur Ortaokulu, 
kızlarda ise Mehmet Beğen Hekimoğlu Ortaokulu şam-
piyon oldu. Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirilen final müsabakaları sonucunda Erkeklerde;  
1. Özel Konya Uğur Ortaokulu, 2.Vali Necati Çetinkaya 
Ortaokulu, 3.Özel Diltaş Ortaokulu, 4.Özel Gündoğdu 
Ortaokulu oldu. Kızlarda ise; 1.Mehmet Beğen Ortaoku-
lu, 2.Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu, 3. Özel Temel 
Değerler Ortaokulu oldu. Dereceye giren okulların kupa 
ve madalyalarını Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz, Okul Sporlarından Sorumlu Meram İlçe Müdürü 
Mücahit Mustafa Koç, Okul Sporları İl Temsilcisi Necip 
Yılmaz takdim etti. n SPOR SERVİSİ

Gençlerde tenis 
maçları tamamlandı

2018-2019 öğretim yılı Okul Sporları faaliyet takvi-
minde yer alan Okullararası Gençler Tenis müsabakaları 
sonucunda erkeklerde; Özel Diltaş Anadolu Lisesi, kızlar-
da ise Özel Temel Değerler Fen Lisesi şampiyon oldu. 
Selçuklu Belediyesi Tenis Kortlarında gerçekleştirilen 
final müsabakaları sonucunda Erkeklerde;  1. Özel Dil-
taş Anadolu Lisesi, 2. Özel Temel Değerler Fen Lisesi, 
3.Konya Spor Lisesi, 4.Atatürk Anadolu Lisesi olurken, 
Kızlarda ise; 1.Özel Temel Değerler Fen Lisesi, 2.Özel 
Diltaş Anadolu Lisesi, 3.Konya Lisesi oldu, 4.Konya Spor 
lisesi oldu. n SPOR SERVİSİ
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Nerede kalmıştık?
Geçtiğimiz sezon okullararası genç erkekler basketbol turnuvasında Türkiye finallerine kalan ve 
Konya’yı en iyi şekilde temsil eden Sınav Koleji, başarılarını sürdürüyor. Konya Sınav Koleji, 
Uşak’taki çeyrek final maçlarında rakiplerini bir bir eleyerek yarı finale yükselmeyi başardı

Geçtiğimiz sezon okullararası genç erkekler 
basketbol turnuvasında Türkiye finallerine kalan ve 
Konya’yı en iyi şekilde temsil eden Sınav Koleji, ba-
şarılarını sürdürüyor. Konya Sınav Koleji, Uşak’taki 
çeyrek final maçlarında rakiplerini bir bir eleyerek 
yarı finale yükselmeyi başardı

Konya’da elde ettiği başarılar ile adından sık-
ça söz ettiren Konya Sınav Koleji, geçtiğimiz sezon 
Okullararası Genç Erkekler Basketbol Turnuvası’nda 
son 8 takım arasına kalarak önemli bir performans 
ortaya koymuştu. Anadolu’nun tek temsilcisi olan 
Sınav Koleji, başarısını bu sene de devam ettirdi. 
Konya temsilcisi, Uşak’ta düzenlenen çeyrek final 
maçlarında güçlü rakiplerini eleyerek yarı finale yük-
seldi. Konya Sınav Koleji’nin yarı finaldeki rakipleri 
ve maçların hangi şehirde oynanacağı önümüzdeki 
günlerde belli olacak. Konuyla ilgili Konya Yenigün 
Gazetesi’ne konuşan Sınav Koleji Antrenörü Sertaç 
Kursav, sıkı çalışarak yeniden finallere yükselmek 
istediklerini ifade etti.

GEÇEN SEZON YARI 
FİNAL BİRİNCİSİ OLDU

Konya Sınav Koleji, geçtiğimiz sezon düzenle-
nen Türkiye Şampiyonası’nda önce Adana’da son-
rasında ise Adıyaman’da güçlü rakiplerine karşı 
önemli galibiyetler aldı. Basketbol Genç Erkekler B 
Kategorisi’nde Konya şampiyonu olarak, şehrimizi 
temsil eden Sınav Koleji, Adana’da düzenlenen çey-
rek final maçlarından sonra Adıyaman’daki yarı final 
müsabakalarında 1. olarak Türkiye finallerine katıl-
maya hak kazanmıştı. Konya’da düzenlenen final-
lerde Sınav Koleji, 6 İstanbul 1 İzmir takımına karşı 
mücadele ederek Konya’yı en iyi şekilde temsil etti.

BAŞARILAR DEVAM EDİYOR
Konya temsilcisi Sınav Koleji, başarılarını bu 

sene de sürdürdü. Uşak’ta düzenlenen çeyrek final 
maçlarında C Grubu’nda bulunan ve grubunu 1. ola-
rak tamamlayan temsilcimiz yarı finalde mücadele 
etmeye hak kazandı. Okullararası Genç Erkekler 
Basketbol Turnuvası yarı final müsabakaları 7 – 10 
Şubat tarihlerinde oynanacak. Sınav Koleji’nin ra-
kipleri ve maçların oynanacağı şehir ise ilerleyen 
günlerde açıklanacak. 

‘ARTIK DAHA TECRÜBELİYİZ’
Yarı finale kalan Konya Sınav Koleji’nde Antre-

nör Sertaç Kursav, Konya Yenigün Gazetesi’ne açık-
lamalarda bulundu. Yeniden Türkiye finallerinde 
oynamak istediklerini ifade eden Kursav, “Geçtiği-
miz sezon finallere yükselmiştik ve orada önemli bir 
tecrübe kazandı. Şimdi yarı finaldeyiz. Kazandığımız 
tecrübeyi sahaya yansıtarak tekrar finallere yüksel-
mek ve orada da başarılı olmak istiyoruz. Bunun sıkı 
çalışacağız. Sınav Koleji’nin neler yapabileceğini 
göstermek için elimizden geleni yapacağız” ifade-
lerini kullandı.  
n MUHAMMED SAYDAM

Yavru Kartal, Tuzla maçı 
hazırlıklarına başlıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 
temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ikin-
ci yarının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü 
Tuzlaspor ile deplasmanda karşı karşıya 
gelecek. Antalya’da ikinci devre hazırlıklarını 
tamamlayan yeşil beyazlı takım, Tuzlaspor 
maçının hazırlıklarına bugün Konya’da baş-
layacak. 2 Ocak’ta Antalya’da devre arasına 
kampına başlayan Yavru Kartal, burada iki 
hazırlık maçı oynadı. İlk olarak Hollanda Ligi 
ekiplerinden Go Ahead Eagles ile karşılan 
temsilcimiz mücadeleden 1-1 beraberlik ile 
ayrıldı. İkinci hazırlık maçında Ofspor ile kar-
şılan yeşil beyazlılar, Karadeniz ekibini 2-1 
yenmeyi başardı. Konya Anadolu Selçuks-
por’da, hazırlık kampı sürecinde Reşo Akın 
ve Ümit Karaal kadroya dahil edelirken iki 
tane de altyapıdan oyuncu alındı.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar 
U14 ve U16’da galip

Konya U16 ligi ve U14 ligi müsabakaları 
başladı. İki ligin ilk haftasında Meram Kara 
Kartallar her iki grupta da sahadan galibiyet-
le ayrıldı. U16 liginin ilk haftasında Meram 
Kara Kartallar, Selçuklu Dirilişspor ile karşı-
laştı. İki altyapı takımının mücadelesinde iki 
takım da karşılıklı ataklar geliştirdi. Meram 
Kara Kartallar rakibine karşı üstünlüğünü 
kurarak mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. 
Meram Kara Kartallar U16 takımı ligin ikinci 
haftasında Yıldızelispor ile karşılaşacak. U14 
Liginde ise siyah-beyazlılar Konya Hilalspor 
ile karşılaştı. Meram Kara Kartallar bu maçta 
rakibi karşısında gücü ve tecrübesini ortaya 
koyarak mücadeleyi 16-0 kazandı. U14 Ligi 
B Grubunda yer alan Meram Kara Kartallar, 
ligin ikinci haftasında yeni kurulan kulüpler-
den Yıldızelispor ile karşılaşacak.
n SPOR SERVİSİ



Selçuk Aksoy: Olumsuz senaryo 6 hafta
İstanbulspor ile oynanan hazırlık ma-

çında sakatlanan Atiker Konyaspor’un yıl-
dız futbolcusu Paolo Hurtado’nun durumu-
nun ciddi olduğu iddia edildi. Maç sona 
açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman 
Hurtado’nun çok acı çektiğini, problemin 
büyük olabileceğini ifade etti. 

SELÇUK AKSOY: BÜYÜK TALİHSİZLİK
Atiker Konyaspor’un İkinci başkanı 

Selçuk Aksoy ise Hurtado’nun sakatlığının 
büyük talihsizlik olduğunu söyledi. Kon-
ya Yenigün Gazetesi’ne konuşan Selçuk 
Aksoy, “Hurtado’ya ikinci yarı için yeni 
transfer gözüyle bakıyorduk. Çok büyük 
talihsizlik. Durumu MR’dan sonra belli 
olacak. Olumlu senaryo 2 hafta, olum-
suz senaryo 6 hafta. Yırtık ya da kopma 
ihtimaline göre değişecek. Umarım yırtık 
çıkar ve kısa sürede dönüş yapar” dedi. 

İLK YARIDA DA SAKATLANMIŞTI
Sezon başında transfer edilen Perulu 

futbolcu hazır olmadığı gerekçesi ile ilk 
maçlarda oynatılmamıştı. Daha sonra for-
ma şansı bulmaya başlayan yıldız oyuncu 
ülkesinin ABD ile oynadığı mili maçta 
sakatlanmış ve 6 hafta sahalardan uzak 
kalmıştı. Hurtado’nun ikinci yarı patlama 
yapması bekleniyordu.
n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar yine yakışanı yaptı!
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ke-

rem Kınık’ın, kış koşulları nedeniyle 
kan bağışının azaldığı yönünde sos-
yal medya hesaplarından yaptığı acil 
çağrının ardından Konyaspor taraftar-
ları, destek amacıyla kan verdi.

Konyaspor Nalçacılılar Taraftarlar 
Derneği üyeleri, bir alışveriş merkezi-
nin önündeki Kızılay kan toplama ara-
cında kan bağışında bulundu. Dernek 
başkanı İbrahim Apalı, yaptığı açıkla-
mada, stokların azalmasından dolayı 
yapılan çağrıya uyarak kan desteğin-
de bulunmaya geldiklerini söyledi. 

Kan verenlere dernek olarak Kon-
yaspor forması hediye ettiklerini dile 
getiren Apalı, şunları kaydetti: “Böyle 
bir çağrıya kayıtsız kalamazdık. Bu 
yüzden biz de dernek olarak çağrıya 
destek vermek istedik. Bugün de bu-
raya kan vermeye geldik. Çok ciddi bir 

talep var. Kan verme işleminin başla-
masının üzerinden bir saat geçmesi-
ne rağmen şimdiden 30-40 ünite kan 
toplandı. Saat 21.00’e kadar devam 
edecek. 250 ünite kan toplanmasını 
bekliyoruz. Burada hem taraftarları-
mız kan veriyor hem de kan bağışında 
bulunanlara Konyaspor forması hedi-
ye ediyoruz. Ayrıca takımımızın Kon-
ya’da Antalyaspor ile oynayacağı ma-
çın öncesinde de stadımızın girişinde 
kan bağışında bulunacağız. Herkesi 
kan bağışında bulunmaya ve bu çağrı-
ya destek vermeye davet ediyorum.” 

Kan veren Mehmet Yeşilyurt da 
Kızılay’ın çağrısına destekten dolayı 
duyduğu memnuniyeti aktardı. Kon-
yaspor taraftarı olduğunu belirten 
Yeşilyurt, “Hem kan verdim hem de 
formamı aldım. Güzel bir çalışma. 
Herkesi kan bağışında bulunmaya ve 

bu çağrıya destek vermeye bekliyo-
rum.” dedi.

Öte yandan Atiker Konyaspor 
yönetimi de Nalçacılılar’ı tebrik etti. 
Resmi sosyal medya hesabından 

yapılan açıklamada, “Konyaspor Nal-
çacılılar Taraftarlar Derneği Kızılay’ın 
kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmadı. 
İyiliğe, Dostluğa, Kan Bağışına taraf-
tar oldu” ifadeleri kullanıldı. n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 17 10 5 2 22 8 14 35
2.TRABZONSPOR 17 8 5 4 32 22 10 29
3.EY MALATYASPOR 17 8 5 4 26 16 10 29
4.KASIMPAŞA 17 9 2 6 37 28 9 29
5.GALATASARAY 17 8 5 4 30 21 9 29
6.ANTALYASPOR 17 8 3 6 19 21 -2 27
7.BEŞİKTAŞ 17 7 5 5 28 23 5 26
8.ATİKER KONYASPOR 17 6 7 4 23 20 3 25
9.DG SİVASSPOR 17 6 6 5 24 23 1 24
10.GÖZTEPE 17 7 1 9 18 19 -1 22
11.BURSASPOR 17 4 9 4 17 17 0 21
12.ANKARAGÜCÜ 17 6 2 9 17 26 -9 20
13.KAYSERİSPOR 17 5 4 8 15 25 -10 19
14.A. ALANYASPOR 17 5 3 9 13 22 -9 18
15.AKHİSARSPOR 17 4 5 8 19 26 -7 17
16.ERZURUMSPOR 17 3 7 7 16 22 -6 16
17.FENERBAHÇE 17 3 7 7 16 24 -8 16
18.Ç. RİZESPOR 17 1 9 7 19 28 -9 12

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS

Skubic tamam
Milo bekleniyor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 
iç transfer hamleleri sürüyor. Sezon sona sözleşmesi 
sona erecek olan futbolculardan Ömer Ali Şahiner ile 
sözleşme yenileyen Atiker Konyaspor Skubic ve Milose-
vic ile görüşmelerini devam ettiriyordu. İki oyuncudan ilk 
anlaşma sağlanan Skubic oldu. Oyuncu ile 3 yıllık yeni 
anlaşma sağlandığı öğrenilirken, resmi sözleşme Erzu-
rumspor maçının ardından imzalanacak. 

Sözleşme yenileme görüşmeleri süren bir diğer isim 
Milosevic’in ise anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler 
arasında. Genç oyuncu ile ufak tefek pürüzlerin kaldığı 
anlaşma sağlanması durumunda Skubic ile birlikte resmi 
sözleşmeye imza atacağı konuşuluyor.
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Kartal maçı kazandı 
Hurtado’yu kaybetti
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren temsilcimiz Atiker Konyaspor hazırlık maçında 

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Rakibini 1-0 mağlup ederek maçı 
kazanan Anadolu Kartalı maçta sakatlanan ve durumu ciddi olan Hurtado’yu kaybetti

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarını Antal-
ya’da yaptığı kamp ile devam ediyor. Uzun 
bir devre arası kampı sürdüren Anadolu 
Kartalı dün TFF 1. Lig takımlarından İstan-
bulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya 
geldi. Yeşil beyazlılar rakibini Ömer Ali’nin 
ikinci yarıda attığı gol ile 1-0 mağlup etti. 
Maçı kazanan Anadolu Kartalı karşılaşma-
nın son bölümünde sakatlanarak oyundan 
çıkan Hurtado’yu kaybetti.

ZUTA 11’DE BAŞLADI
Devre arası kampını Antalya’da sürdü-

ren Spor Toto Süper Lig takımlarından Ati-
ker Konyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 
1. Lig temsilcisi İstanbulspor’u 1-0 yendi.  
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Serik 
ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde sürdüren 
Atiker Konyaspor, kamp yaptığı otelin saha-
sında oynanan karşılaşmaya, Serkan Kırın-
tılı, Opanasenko, Diagne, Filipovic, Zuta, 
Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Ömer 
Ali Şahiner, Traore ve Jahovic 11’i ile çıktı. 

İstanbulspor ise Muhammed Alperen 
Uysal, Wellington, Onur Ergün, Etoga, Onur 
Ural, Eslem Öztürk, Cajic, Ali Dere, Abdul-
lah Balikuv, Halil Çolak ve Görkem Güven 
11’i ile sahada yer aldı. 

Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşma-
nın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda 
daha etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-be-
yazlı ekip, Ömer Ali Şahiner’in 49. dakikada 
attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

AYKUT KOCAMAN 
BÜTÜN İSİMLERİ DENEDİ

İstanbulspor ile oynanan karşılaşmanın 
ikinci yarısında teknik direktörü Aykut Koca-
man yaptığı değişikliklerle bütün oyuncula-
rın son durumuna baktı. İkinci yarıya oyuncu 
değişiklikleriyle başlayan Anadolu Karta-
lı’nda Zuta, Filipovic, Traore ve Jahovic’in 
yerine Hurtado, Ali Turan, Yatabare, Ferhat 
oyuna girdi. Karşılaşmanın ilerleyen bölü-
münde ise Milosevic, Opanasenko, Diagne, 

Ömer Ali Şahiner, Hurtado oyundan çıkar-
ken Mücahit Can Akçay, Fofana, Skubic, Er-
don Daci, Jonsson karşılaşmaya dahil oldu. 

HURTADO SAKATLANDI
Konyaspor’un iyi geçen devre arası 

hazırlık kampının en üzücü gelişmesi ise 
maçın son bölümünde yaşandı. Atiker 
Konyaspor’un sezon başından beri başı 
sakatlıklarla beladan kurtulmayan Hurtado 
maçın son bölümünde sakatlanarak oyun-
dan çıktı. Maç sonu açıklamalarda bulunan 
teknik direktör Aykut Kocaman Hurtado’nun 
durumunun ciddi olduğunu açıkladı. 
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