
Sahip Eke dualarla toprağa verildi ‘Faizsiz bir ekonomi mümkün’
Milli Gençlik Vakfı 
(MGV) Konya Şubesi 
eski başkanlarından 
Sahip Eke, geçirdiği 
kalp krizi sonucu kal-
dırıldığı Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastane-
si’nde hayatını kaybetti. 
Yüzlerce hafızın yetiş-
mesinde emekleri olan, 
Sahip Eke, Hacıveyis 
Camii’nde kılınan cena-
ze namazının ardından 
Üçler Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.
n HABERİ SAYFA 12’DE 

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şubesi tara-
fından, Şırnak Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İbrahim Halil Sugözü’nün 
katılımı ile “Helal Kazanç, 
Helal Gıda” ana başlığına 
Faiz Belası ve Çözüm 
Yolları Konferansı düzen-
lendi. Prof. Dr. Sugözü, 
“Sıfır enflasyon ve sıfır 
faiz mümkündür” dedi, 
üretime dayalı ekonomiye 
dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 12’DE 

Tank fabrikasında
korkutan yangın

‘Projelerle Konya’ya 
değer katacağız’

Konya’da yer altı tankı üretilen bir fabrikada henüz belirlene-
meyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçilerin 
ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevlere müda-

hale eden itfaiye ekipleri, oksijen tüpleri ve tiner türü yanıcı 
maddeleri işçilerle dışarı taşıdı. n SAYFA 6’DA

CHP ve İYİ Partinin ortak Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Adayı Mimar Oğuz Şimşek, CHP Konya il 

başkanlığı ziyaretiyle seçim startı verdi. Konya’ya değer 
katacak projeler için yola çıktıklarını belirten Şimşek, 

“Ortak değerlerde buluşup mücadele edeceğiz. Bu 
şehir için varız. Birlikte hareket edeceğiz” dedi. 

n SAYFA 5’TE

03 KONTİMDER 
çalıştay düzenledi 07 Şehirdeki kardeşliğe

katkı sağlıyorlar 10 Hızlı kilo vermek 
sağlığa zarar verir

MAKAMLAR GEÇİCİ 
HİZMETLER KALICI

KOMEK VE ASEM’DE 
KAYITLAR BAŞLIYOR

Bülent Turan’dan önemli açıklama

660 bin kişi mezun oldu

Bundan sonraki sü-
reçte adaylar kadar 
aday adaylarının da 
sahada ve aktif ol-
ması gerektiğini söy-
leyen AK Parti Grup 
Başkan Vekili Bülent 
Turan, “Şüphe yok 
ki, belediyecilik 
bizim, AK Parti’nin 
işidir. Makamlar 
geçici, hizmetler 
kalıcıdır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri için 
yeni dönem kayıtları 21 Ocak ile 3 Şubat tarihleri 
arasında yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’in 
bugüne kadar 660 bin mezun verdiğini belirterek, 
bu dönem çok sayıda yeni branş eklenen KOMEK 
ve ASEM’E kayıt yaptırmaya davet etti.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Heyecanlarına
ortak oldu 

‘Her varlık 
bir delildir’

Turizmciler 
festivalde buluştu

Buzda düşmeyi
hafife almayın!

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay 
Belediyesi Kreşindeki minik 
öğrencilerin yarıyıl karnelerini 
takdim ederek mutluluklarını 
paylaştı. İlk karnelerini Başkan 
Hançerli’nin elinden alan minik 
öğrenciler büyük sevinç yaşa-
dı. n SAYFA 5’TE

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
Her Cumartesi Birlikteyiz 
konferanslarında konuşan 
NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar, İslam’da bilginin 
vahiyle doğduğunu belirterek, 
her varlığın yaradana delil 
olduğunu söyledi. n SAYFA 11’DE

TÜRSAB Konya Bölge Temsil 
Kurulu’nun (BTK) öncülüğünde 
Konya’daki turizm ve seyahat 
acenteleriyle, otelciler Nova-
land Outlet Turizm Festivalinde 
halkla buluştu.  Turizm Festiva-
line katılan turizm ve seyahat 
Acenteleri ile oteller stantlarla 
hizmetlerini tanıtma fırsatı 
buldu. n SAYFA 3’TE

Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, 
karlı ve buzlu yollarda nasıl 
yürümesi gerektiği konusunda 
önerilerde bulunarak, yanlış 
yürüme sebebiyle meydana 
gelen düşmeler sonucu ciddi 
sıkıntıların oluşabileceğini 
söyledi. n SAYFA 10’DA
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Tüketiciler haklı!
Konya’da 2018’de, 

Tüketici İl Hakem 
Heyetine, aldığı ürün 

veya hizmet karşılığında 
sorunla karşılaştığı ya da 
memnun kalmadığı için 

başvuran tüketicilerin 
yüzde 70’i haklı bulundu

12 BİN 630 ADET 
BAŞVURU YAPILDI

Ticaret İl Müdürlüğünden alınan bilgiye 
göre; tüketicinin korunması, piyasa göze-
timi ve denetimi kapsamında 2018 yılında 
Konya’da tüketici hakem heyetlerine 11 
milyon 210 bin 260 TL şikayete konu tu-
tarında 12 bin 630 adet başvuru meydana 
geldi. Bu başvuruların  7 bin 973 ’si tüketi-
cinin lehine, 4 bin 26  karar ise tüketicinin 
aleyhine çıktı. 261 karara da görevsizlik 
tevdi edildi.

TOPLAM 5 TÜKETİCİ
HAKEM HEYETİ VAR

Konya’da toplamda 5 tüketici hakem heyeti-
nin faaliyet gösteriyor. Diğer yandan ilçeler-
de Kaymakamlıklarda Tüketici Hakem He-
yeti irtibat büroları bulunuyor. değeri 5 bin 
650 liranın altında olan uyuşmazlıklar için 
ilçe tüketici hakem heyetlerine, 5 bin 650 
ila 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklarda 
il hakem heyetine, 8 bin 480 ve üzerindeki 
uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemeleri-
ne başvuru yapılabiliyor.   n SAYFA 2’DE

‘Sanayicinin yanındayız!’
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya Şubesinin düzenlediği 23. Olağan 
Genel Kurulu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın da katıldığı programla yapıldı. Genel 
Kurul’da mevcut başkan Ömer Faruk Okka, güven 
tazeleyerek yeniden başkan oldu.
Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Konya’nın ortaya koyduğu 
birliktelikten övgüyle bahsetti. Bakan Varank, 
“Birlikte Konya’yız diyorsunuz ya, biz bu birlikteliği 
de birlikten doğan gücü de hissediyoruz. Hükümet 
olarak sanayicimizin yanındayız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Öğretmen Sena Yılmaz ile Öğretmen Mehmet Ali Özdemirli nikâh
 masasında bir ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek dünya evine girdi

Öğretmen çift evlendi
Kış mevsimi olmasına rağmen 

haftasonunda Konya’da düğün 
yoğunluğu yaşandı. Okulların ara 
dönem tatiline girmesiyle birlik-
te öğretmen çift Sena ile Mehmet 
Ali de evlendi. Vildan –Selami Yıl-
maz’ın kızı Sena ile Selma-Mus-
tafa Özdemirli’nin oğlu Mehmet 
Ali, Karatay Atiker Deluxe Düğün 
Merkezinde organize edilen nikâh 
ve düğün töreniyle, bir ömür boyu 
mutluk için ‘evet’ diyerek dünya 
evine girdi. Nikâhı Selçuklu Beledi-
ye Nikâh Memuru Nihat Toran kı-
yarken, çiftin nikah şahitliğini Yalçın 
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yalçın ve Genç 
Vizyon KPSS ortaklarından Musta-

fa Horzum yaptı. Genç çifti mutlu 
günlerinde sevenleri, dostları ve ak-
rabaları da yalnız bırakmadı. Genç 

çifte ömür boyu mutluluklar diler, 
Yılmaz ve Özdemirli ailelerini tebrik 
ederiz.  n HABER MERKEZİ

Konya Yenigün Gazetesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Harun Yılmaz’ın 
yeğeni Fatih Mehmet, Hulusi İçirmez’in kızı Merve ile hayatını birleştirdi

Yılmaz ailesinin mutlu günü
Gazetemiz Kurumsal İletişim 

Koordinatörü Harun Yılmaz’ın ye-
ğeni, merhum Mevlüt Yılmaz’ın 
oğlu Fatih Mehmet, hayatını Hulusi 
İçirmez’in kızı Merve ile birleştirdi. 
Daha önce düzenlenen nikah tö-
reninde birbirilerine ‘evet’ diyerek 
ömür boyu sürece olan mutlu birlik-
teliklerinin en önemli adımını atan 
çiftin dün de düğün merasimi vardı. 
Diltaş Düğün Salonu’nda yapılan 
düğün töreninde davetlilere Kon-
ya’nın geleneksel düğün pilavı ik-
ram edildi. Düğüne İl Müftüsü Prof. 
Dr. Ahmet Poçanoğlu’nun yanı sıra 
Yılmaz ve İçirmez ailelerinin çok sa-
yıda yakını, sevenleri ve dostları ka-
tıldı. Davetlerine icabet eden misa-
firlerle yakından ilgilenen Yılmaz ve 

İçirmez aileleri de bu mutlu günle-
rinde kendilerini yalnız bırakmayan 
davetlilere teşekkür ederek, mut-
luluklarını paylaştı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak biz de Yılmaz ve 

İçirmez ailelerini tebrik eder, Merve 
ile Fatih Mehmet çiftine kurdukları 
yuvada bir ömür boyu mutlu olma-
larını dileriz. 
n METE ALİ MAVİŞ

Konya’da 2018’de, Tüketici İl Hakem Heyetine, aldığı ürün veya hizmet karşılığında sorunla 
karşılaştığı ya da memnun kalmadığı için başvuran tüketicilerin yüzde 70’i haklı bulundu

Konya’da tüketici
yüzde 70 haklı!

Konya Ticaret İl Müdürlüğün-
den alınan bilgilere göre, Konya’da  
2018 yılında 12 bin 630  tüketici, 
aldıkları hizmet veya maldan mem-
nun kalmadıkları için hakem heyet-
lerine başvuruda bulundu. Ticaret 
İl Müdürlüğünden alınan bilgiye 
göre; tüketicinin korunması, piyasa 
gözetimi ve denetimi kapsamında 
2018 yılında Konya’da tüketici ha-
kem heyetlerine 11 milyon 210 bin 
260 TL şikayete konu tutarında 12 
bin 630 adet başvuru meydana gel-
di. Tüketici hakem heyetleri 12 bin 
630 başvuru yapıldı.  Bu başvurula-
rın  7 bin 973 ’si tüketicinin lehine, 
4 bin 26  karar ise tüketicinin aley-
hine çıktı. 261 karara da görevsizlik 
tevdi edildi.  Konya’da biri Tüketici 
İl Hakem Heyeti olmak üzere ilçe 
heyetleriyle birlikte toplamda 5 
tüketici hakem heyetinin faaliyet 
gösterdiği bildirildi. Diğer yandan 
ilçelerde Kaymakamlıklarda Tüke-
tici Hakem Heyeti irtibat büroları 
bulunuyor. Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun ile 2019 yılından 
itibaren değeri 5 bin 650 liranın 
altında olan uyuşmazlıklar için ilçe 
tüketici hakem heyetlerine, 5 bin 
650 ila 8 bin 480 lira arasındaki 
uyuşmazlıklarda il hakem heyetine, 
8 bin 480 ve üzerindeki uyuşmaz-
lıklarda ise tüketici mahkemelerine 
başvuru yapılabiliyor. Tüketicile-
rin karşılaştıkları her türlü soruna 
ilişkin ALO 175 Tüketici Danışma 
Hattından bilgi alabilecekleri, inter-
net üzerinden de www.tuketiciaka-
demisi.gov.tr adresinden faydala-
nabilecekleri bildirildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NEDİR?
Tüketicinin ayıplı bir mal ya da 

hizmet almak gibi mağdur olduğu 
durumlarda, firma ile bu sorunu 
çözemiyorsa başvurabileceği bir he-
yettir. Tüketici Hakem Heyetlerini 
kararına karşı itiraz tüketici mahke-
melerine 15 gün içinde yapılabilir. 
Süresi içinde itiraz edilmezse karar 
kesinleşir üye her firma bu kararı 
uygulamakla yükümlüdür. İlçe tü-

ketici hakem heyetleri Kaymakam-
lıklara bağlı olarak çalışırlar. Tü-
ketici hakem heyetleri, 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanunun 66-72 maddeleri ve aynı 
zamanda ek olarak “Tüketici Sorun-
ları Hakem Heyetleri Yönetmeliği” 
ile de düzenlenmişlerdir.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE ONLİNE 

BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Daha önce şahsen, avukat-

lar aracılığı ile veya posta yoluyla 
yapılabilen başvurular artık ko-
laylıkla elektronik ortamdan da 
yapılabilecek. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın bir sene önce “Tüketi-
ci Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik” Resmi Gazete’de yayınlana-
rak yürürlüğe soktu. Tüketicilerin 
e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan 
sonra ilgili ekrandan başvurularını 
gönderebilmesi mümkün. Kulla-
nıcılar “Tüketici Şikayeti Uygula-
ması”na gidip “Tüketici Şikayeti 
Başvuruları” adımından başvurula-

rınız gerçekleştirebiliyor. E-devlet 
üzerinden giriş yaptığınız için kişisel 
bilgileriniz önünüze zaten otomatik 
olarak doldurulmuş geliyor. Size sa-
dece şikayetinizi detaylı bir şekilde 
açıklamak kalıyor.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 

NE KADAR SÜREDE ÇIKAR?
Söz konusu Tüketici Hakem 

Heyetleri kendilerine gelen bütün 
başvuruları en geç 3 aylık bir süreç 
içerisinde karara bağlamaktadır. 
Tüketici Hakem Heyetlerinin almış 
olduğu kararlar 5 günlük bir süreç 
içerisinde İl Müdürlüklerine ya da 
Kaymakamlık binalarında yer alan 
duyuru panosuna asılmaktadır. 
Dava sürecini kaybeden taraflar 
Tüketici Mahkemesi’ne başvuruda 
bulunabilir. Davacı olan taraf mah-
kemede verilen karara uymak zo-
rundadır. Eğer başvurunuzu online 
olarak e-devlet üzerinden yaptıy-
sanız bu işlemleri yine e-devletten 
takip edebilir.
n MUHAMMED ESAD  ÇAĞLA

Konya’da yerel se-
çim hareketliliği daha 
da arttı. Siyasi partiler 
seçimlerde izleyecekleri 
stratejiyi, kurdukları “İt-
tifak” ile büyük oranda 
belirlemiş durumda. 

AK Parti ve Milliyetçi 
Hareket Partisi “Cumhur 
İttifakı” ile, CHP ve İyi 
Parti de “Millet İttifakı” 
adı altında Konya’da ye-
rel seçimlerde birliktelik 
yapacak. 

Millet İttifakı’nın Büyükşehir Bele-
diye Başkanı adayı, İyi Parti’den seçildi. 
Mimar Oğuz Şimşek, CHP’nin de deste-
ğiyle “Millet İttifakı”nın adayı olarak, Bü-
yükşehir Belediyesi için yarışacak. Millet 
İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayını belirledikten sonra geçtiğimiz 
hafta biraraya gelerek, seçim startını 
verdi. Cumhurbaşkanlığı ve Milletve-
kili Genel Seçimleri’nde “Millet İttifakı” 
içerisinde bulunan Saadet Partisi, yerel 
seçimlerde ittifak içerisinde yer almadı. 
Saadet Partisi Konya’da kendi adayıyla 
yarışa girecek. Böylece Saadet Partisi 
yerel seçimlerdeki iddiasını kaybetmiş 
oldu. 

***
Gelelim “Cumhur İttifakı”na... 

Cumhur İttifakı içerisinde bulunan AK 
Parti ve MHP’nin adayları dört gözle 
bekleniyordu. 

Özellikle AK Parti’nin adaylarının 
açıklanması, MHP’nin de durumunu 
ortaya koyması için önemliydi. Çünkü 
seçim süreci içerisinde Konya’da itti-
fak olacak mı, olacaksa hangi ilçelerde 
hangi partinin adayı çıkacak gibi sorular 
cevap bekliyordu. MHP, Büyükşehir’de 
aday çıkarmayacağını ve AK Parti adayı-
nı destekleyeceğini beyan etmişti ancak 
ittifak gereği MHP’ye de bazı ilçelerin 
verilmesi bekleniyordu. 

AK Parti’nin geçtiğimiz hafta ilçe 
adaylarını da açıklamasıyla bu sorula-
rın da cevap bulması sağlanmış oldu. 
Cumhur İttifakı kapsamında Akören, 
Doğanhisar, Emirgazi, Halkapınar ve 
Tuzlukçu ilçelerinde MHP’nin aday-
larıyla, diğer ilçelerde ise AK Parti’nin 
adaylarıyla seçime gidilecek. Böylece 
MHP’ye 5 ilçe verilmiş oldu. 

***
5 ilçe sayı olarak Konya’da önemli 

bir oran. Ancak AK Parti’nin MHP’ye 
verdiği 5 ilçe tercihinin hakkaniyet öl-
çüsünde olduğunu düşünmüyorum. 
MHP’nin taşrada büyük ilçeler olarak 
ele alınan; Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, 
Cihanbeyli, Kulu gibi ilçelerdeki ağırlığı 
ve oy oranları yadsınamaz. Hatta seçi-
me ittifak olmadan girmiş olsa MHP, bu 

ilçelerden birkaçını alma 
potansiyeline sahip. An-
cak AK Parti’nin bu ilçe-
lerden biri veya birkaçını 
MHP’ye bırakmaması, 
hakkaniyet ölçülülerine 
sığmayacak bir hareket 
olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca bu 5 ilçe seçimi, 
MHP seçmeni nezdinde 
de karşılık bulmamış gibi 
görünüyor. AK Parti’nin 
bu yanlışı, MHP seçme-
ninden oy almayı zorlaş-

tıracak. Demedi demeyin...
***
15 Temmuz sonrasında filizlenen 

“Cumhur İttifakı”, AK Parti ve MHP 
liderlerinin samimi gayretleri ile sorun-
suz bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor. 
Bu manada her iki parti lideri de ittifa-
kın selameti için söylemsel ve eylemsel 
olarak dikkatli davranırken, teşkilatlar 
da bu konuda hep uyarılıyor. İttifakın 
zarar görmemesi için ortaya konulan 
bu gayret, söylemsel olarak Konya’daki 
programda da kendini gösterdi. Hem 
AK Parti hem de MHP’nin il başkanları 
ve diğer konuşmacılar, ittifaka uygun 
mesajlar verdi. Programda protokolde 
bulunan MHP heyetinin memnuniye-
ti, onlara karşı davranış, tutum, gayet 
ittifak ruhuna uygundu. Hatta AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı’nın bu konudaki 
gayreti, program sırasında da kendini 
gösterdi. Sanırım bu çerçeve herkesçe 
aynı şekilde çizilecektir. 

***
Programdaki bu olumlu havaya 

rağmen, ittifaka uymayan bir tutumu 
da değerlendirmeden geçmek istemi-
yorum. Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere Konya’nın 31 ilçesi için 
AK Parti ve MHP ittifak yapmış durum-
da. Yani ister AK Parti’nin olsun ister 
MHP’nin olsun tüm adaylar “Cumhur 
İttifakı”nın adayı. Ancak adaylar tanıtı-
lırken tüm adaylara “Cumhur İttifakı” 
demek yerine, AK Parti’nin adaylarının 
“AK Parti” MHP’nin adaylarının “Cum-
hur İttifakı” olarak belirtilmesi, ittifak 
anlayışına uygun olmamış gibime geli-
yor. Ya tüm adaylara “Cumhur İttifakı” 
adayı denmeliydi ya da AK Parti aday-
larına “AK Parti” deniyorsa, MHP’nin 
adaylarına da “MHP adayı” denmeliydi. 
Böyle bir tavır, “AK Parti ittifakı isteme-
ye istemeye yapıyor” izlenimi veriyor. 
Daha şimdiden, küçük de olsa dikkat 
çekecek konularda AK Parti’nin, MHP 
ittifakından gocunuyor gibi bir imaj 
vermesi, “AK Parti MHP adayları için 
oy ister mi?” sorusunu da akıllara geti-
riyor. MHP seçmeni Konya’da memnun 
değil.  Bizden söylemesi...

AK PARTİ GOCUNUYOR MU?

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 15 Cemâzi̇ l-Evvel 1440  -  Rûmî: 8 Kânûn-i Sani 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
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Turizm Festivaliyle biraraya geldiler KONTİMDER, faaliyet çalıştayı düzenledi

TÜRSAB Konya Bölge Tem-
sil Kurulu’nun (BTK) öncülüğün-
de Konya’daki turizm ve seyahat 
acenteleriyle, otelciler Novaland 
Outlet Turizm Festivalinde halk-
la buluştu.  Turizm Festivaline 
katılan turizm ve seyahat Acen-
teleri ile oteller açtığı stantlarda, 
stantlarda mevcut tur paketleri-
ni, düzenledikleri yurt içi yurt dışı 
turları, hac-umre seyahatlerini, 
konaklama hizmetlerini ve erken 
rezervasyon fırsatlarını tanıttı. Cu-
martesi günü başlayan ve 28 Ocak 
2019 tarihinde sona erecek olan 
Turizm Festivali hakkında bilgi ve-

ren TÜRSAB Konya Bölge Temsil 
Kurulu Başkanı Özdal Karahan, 
“Konya TÜRSAB BTK olarak Tür-
kiye genelinde böyle bir organi-
zasyonu ilk kez biz yaptık. İlimiz-
deki seyahat acenteleriyle, otelleri 
halkımızla buluşturmak için dü-
zenlediğimiz bu festivalimizdeki 
amacımız, turizm sektörünü can-
landırarak bir hareket getirmektir. 
Turizm festivaline katılan acen-
telerimiz ve otellerimiz açtıkları 
stantlarda halkımıza verdikleri hiz-
metlerle ilgili bilgiler vererek, bü-
tün alternatifleri sunarak özellikle 
erken rezervasyon ilgili detay bilgi-

ler vermektedir. Turizm festivaliy-
le önümüzdeki yıllarda şehrimizde 
düzenleyeceğimiz turizm fuarının 
da temelini atmış oluyoruz. Kon-
yalı hemşerilerimizi bu festivale 
bekliyoruz. Turizm festivaline ka-
tılan acentelerimize, otellerimize 
ve emeğe geçenlere teşekkür edi-
yorum” dedi. İlginin yoğun olduğu 
Turizm festivaline katılan turizm 
ve seyahat acenteleri ve otellerin 
stantlarında vatandaşlar bilgi alır-
ken, düzenlenen etkinlikleri göre-
rek ve Doğu Ekspresi standında 
fotoğraf çektirme fırsatı buldu.
n HABER MERKEZİ

Konya Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
yönetim kurulu üyeleri 2019 yılı 
faaliyetlerine yönelik çalıştay dü-
zenledi. Ramada Otel’de gerçek-
leştirilen çalıştayda açılış konuş-
masında KONTİMDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Yasin Bi-
len, 2019 yılında dernek faaliyetle-
rinin etkin bir şekilde icra edilmesi 
adına çalıştay düzenlediklerini söy-
ledi. Yeni yönetim kurulunun 19 
Aralık 2018 tarihinde görevi dev-
raldığını belirten Bilen, “Yeni dö-
nem bir bayrak değişimi ile başla-
dı. Geçmiş dönem yönetim kurulu 

üyelerinin başarılı faaliyet ve çaba-
larından dolayı teşekkür ediyorum. 
Amacımız, derneğimizin kuruldu-
ğu günden bu yana ilkelerinden 
ödün vermeden, üyelerimize ve 
sektörümüze katkı sağlamak. De-
ğişen ve gelişen konjonktür karşı-
sında derneğimizin aktif ve etkili 
faaliyetler göstermesi için dernek 
komisyonlarının ihtiyaç duyulan 
alanlarda planlı ve sonuç odaklı 
çalışmalarının önem arz etmek-
tedir.” diye konuştu. Çalıştayda, 
teşkilat üye ilişkileri komisyonu, 
eğitim komisyonu, kurumsal iliş-
kiler komisyonu, dış ilişkiler ko-

misyonu, şubeleşme komisyonu, 
basın ve halkla ilişkiler komisyonu, 
sosyal işler komisyonu, Ar-Ge ko-
misyonu, sektörel ilişkiler komis-
yonu, hukuk komisyonu, disiplin 
komisyonu, mali işler ve bütçe ko-
misyonu 2019 yılında planladıkları 
faaliyetler ve hedefler hakkında 
bilgilendirme yaptı. Yapılan de-
ğerlendirmeler, öneriler tartışıldı 
ve 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 
sonuç bildirgesinin onaylandı. Ça-
lıştayda, geçmiş dönemde yönetim 
kurulunda görev alan üyelerle be-
raber yemek yendi ve plaket töreni 
yapıldı. n HABER MERKEZİ

Bundan sonraki süreçte adaylar kadar aday adaylarının da sahada ve aktif olması gerektiğini söyleyen AK Parti Grup Başkan 
Vekili Bülent Turan, “Şüphe yok ki, belediyecilik bizim, AK Parti’nin işidir. Makamlar geçici, hizmetler kalıcıdır” dedi

‘Belediyecilik bizim işimiz’

Yerel seçimler öncesi AK Parti 
teşkilatları, Belediye Başkan aday-
ları ve aday adayları Atiker Delux 
Karatay’da düzenlenen programda 
bir araya geldi. AK Parti Konya İl 
Başkanlığı tarafından aday tanıtım 
toplantısının ardından teşkilat, aday 
ve aday adayı Buluşma Programı 
düzenlendi. Programa, AK Parti Ge-
nel Başkan Vekili Bülent Turan, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, Milletvekilleri, Belediye 
Başkan adayları ve aday adayları ile 
teşkilat mensupları katıldı.  

Programda ilk sözü alan AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, söz-
lerine 31 Mart’ta gerçekleştirilecek 
seçimlerin hayırlı olması temenni-
siyle başlayarak, “Her seçimin kendi 
öncelikleri ve zorlukları varken, bu 
seçim artık yeni bir hükümet mo-
deliyle yeni bir dönemi önümüze 
getiriyor. Çok kıymetli Cumhurbaş-
kanımız ve Genel Başkanımızın artık 
perspektifi dünya ölçeğine taşıdığı 
gerek bölge coğrafyamızdaki geliş-
melere karşı güçlü olmak gerekse 
adalete susamış dünyaya nizam 
vermek adına çok büyük önem taşı-
maktadır. Cumhurbaşkanımız dün-
yanın aradığı ve beklediği liderlerin 
başında geliyor” dedi.

‘DÜNYA TÜRKİYE’DEN 
MEDET UMUYOR’

Dünyanın hiç olmadığı kadar 
huzur ve adalete ihtiyaç duyduğuna 
değinen Başkan Angı, “Dünya hu-
zura ve adalete susamış durumda 
bulunuyor. Bunca kan ve gözyaşı 

artık dayanılmaz bir noktaya geldi. 
Pek çok coğrafyada mazlumlar ah 
çekiyor. Son olarak İl Gençlik Kol-
ları Başkanımız Ahmet Murat Koru 
Moro’dan geldi. O bölgedeki refe-
randum çalışmaları ile ilgili bir takım 
gayretleri oldu.  Oradaki insanlar 
Türkiye’den medet umuyor, Doğu 
Türkistan da Türkiye’den medet 
umuyor, komşumuz Suriye’de Tür-
kiye’den medet umuyor. Dünyanın 
ve bölgemizin huzura ihtiyacı var. 
Bunun da yolu güçlü bir yönetimden 
geçiyor. Yeni hükümet modelimi-
ze güç verecek yerel yönetimler de 
inşallah 31 Mart seçimleri ile yeni 
bir safhaya geçmiş olacak” şeklinde 

konuştu.
‘GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ 
ANLAYIŞINA GEÇİYORUZ’

Hizmet Belediyeciliğinin yanın-
da yeni dönemde gönül belediyeci-
liği anlayışına geçildiğini belirten AK 
Parti Konya Milletvekili Ziya Altun-
yaldız, “AK Parti Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğin-
de Türkiye’ye hizmet belediyeciliğini 
tanıttı ve 17 yıldır ülkemizin önceleri 
hayal dahi edemeyeceği büyük hiz-
metleri gerçekleştirdi. Bundan sonra 
da hizmet belediyeciliğinin yanında 
gönül belediyeciliğine geçiyoruz. 
Hizmetlerimizi arttırarak devam 
ettirirken gönülleri de alacağız. 31 

Mart seçimleri için belediye başkanı 
adayı olan tüm adaylarımızı tebrik 
ediyorum. Cenab-ı Hak çıktıkları 
yolda hayır, güzellik ve gönül alabil-
meyi iyi hizmetlerde bulunabilmeyi 
nasip etsin” ifadelerini kullandı.
‘TEŞKİLATLARIMIZLA EL ELE GÖNÜL 

GÖNÜLE ÇALIŞACAĞIZ’
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı, İnsan Hakları Başkanı Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, 31 
Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin 
önemine dikkat çekerek, “Seçim 
dönemleri iç çekişmelerin değil da-
yanışmanın daha da artması gere-
ken dönemlerdir. Yaşanan tatlı sert 
çekişmeler birer hatıra olarak hafı-

zalarımızda, gönlümüzde kalmalı. 
Bundan sonra yola devam diyerek 
yorulmadan bıkmadan çalışma-
nın vaktidir. 31 Mart seçimlerinde 
Cumhurbaşkanımız tek bir teşkilat 
mensubumuzun, tek bir başkan 
adayımızın bir dakikasını boş geçir-
memesi istiyor. Bu teşkilatların ba-
şındaki Cumhurbaşkanımız kendisi 
de bir dakikasını boşa geçirmeyecek 
şekilde hassasiyetle, sadece bu ülke 
için değil tüm mazlum coğrafyalar 
için çalışıyor. Biz de bugüne kadar 
hizmet etmiş tüm belediye başkan-
larımızla, yeni görev alacak başkan-
larımızla ve teşkilatlarımızla el ele 
gönül gönüle çalışmalarımızı sürdü-

receğiz” dedi.
‘BELEDİYECİLİK BİZİM İŞİMİZ’
Programda son olarak söz alan 

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent 
Turan, Türkiye’nin kaderi AK Par-
ti’nin kaderinin aynı doğrultuda ol-
duğunu söyleyerek “Ne kadar güçlü 
teşkilat o kadar güçlü AK Parti, ne 
kadar güçlü AK Parti, o kadar güç-
lü Türkiye. 7 Haziran’da küçük bir 
kaza geçirdik, birinci parti olduğu-
muz halde iktidar olacak kadar ve-
kil çıkaramadık ne kanun geçti, ne 
motivasyon sağlandı. AK Parti’den 
gayrı Türkiye’yi ayağa kaldıracak, 
Erdoğan’dan başka Türkiye’ye lider-
lik yapacak hiç kimse yok.  Sistem 
değişikliğini hiçbir sorun yaşama-
dan gerçekleştirdik. Dünyada bunun 
başka bir örneği yok. Türkiye’de li-
derinin arkasında duran AK Parti-
liler ve milletimizin desteğiyle 100 
yıllık sistem değiştirildi. Eğer şu an 
Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
min hızlı karar alma imkanı olmasa 
son yaşanan bazı sıkıntıları çözmek-
te zorlanırdık. Yerel seçimler bizim 
işimiz. Bizden daha iyi belediyecilik 
yapan var mı? AK Parti’de Sayın Er-
doğan’dan başka hiç kimse vazgeçil-
mez değildir. O yüzden o aday oldu, 
bu olmadı tartışmalarına gerek yok. 
Aday adaylarımızın da adaylarımız 
kadar sahada olmaları gerekiyor. 
Makamlar mevkiler gelip geçicidir. 
Makamlara nasıl geldiğiniz değil 
nasıl gittiğiniz çok kıymetlidir” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bülent Turan Hasan Angı Leyla Şahin Usta
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinin 
düzenlediği 23. Olağan Genel Kuru-
lu geniş bir katılımla Selçuklu Kong-
re Merkezi’nde yapıldı. Programa 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti 
Miletvekilleri Ziya Altunyaldız, Tahir 
Akyürek, Orhan Erdem, Ahmet Sor-
gun, Gülay Samancı, Selman Özbo-
yacı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü, Konya Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Ömer Fa-
ruk Okka ve protokol üyeleri katıldı.

BAKAN VARANK: MÜSİAD YOL 
ARKADAŞIMIZ

Toplantıda konuşan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
büyük hedeflerinin ve ulaşmak iste-
dikleri ideallerinin olduğunu belirtti. 
Konyalı sanayicilerin özverili ve gay-
retli çalışmalarını takdirle karşıladık-
larını ve Bakanlık olarak da Konya’ya 
ehemmiyet verdiklerini dile getiren 
Bakan Varank, “Hani diyorsunuz 
ya birlikte Konya’yız. İşte biz Anka-
ra’dan bu birlikteliğin varlığını ve bu 
birliktelikten doğan gücü hissedebi-
liyoruz” dedi.

MÜSİAD’ın kendilerini hedefe 
götüren bu yolda önemli bir yol ar-
kadaşları olduğunu dile getiren Ba-
kan Varank, “2 ay önce İstanbul’da 
düzenlenen ve ülkemizin en büyük 
uluslararası ticaret fuarı olan MÜSİ-
AD Expo’da Türkiye’den dünyaya 
güzel mesajlar yollamıştık. Küresel 
ticaret savaşları gündemi meşgul 
ederken biz yeni işbirliklerini ye-
şertmenin ve birlikte kazanmanın 
peşindeyiz demiştik. Fuar alanındaki 
çeşitliliğe, katılımcıların gözlerindeki 
heyecana ve yatırım yapma şevki-
ne bizzat şahit olmuştuk. Bugün de 
Konya’da diyoruz ki, üreterek büyü-

yecek, katma değerle gelişeceğiz. Bu 
amaçla sanayicinin üzerindeki ilave 
yükleri azaltmaya ve yatırımları teş-
vik etmeye var gücümüzle devam 
edeceğiz. Sizlerin de tüm enerjinizi 
yatırıma ve istihdama odaklamanız 
önemli. Karşınıza çıkan ilk zorlukta 
pes etmek yerine mücadeleye daha 
güçlü devam etmeye ve üretimde 
sürekliliği sağlamaya odaklanmalı-
sınız. Sahip olduğunuz iş gücü çok 
kıymetli. En ufak bir dalgalanmanın 
istihdam politikalarını etkilemesine 
izin vermemelisiniz. İz bırakacak 
işlerin peşinde koşmalı ve motivas-
yonunuzu kaybetmeksizin yolunuza 
devam etmelisiniz. Hükumet olarak 
sanayicimizin yanındayız” dedi. 
‘İTHALATA BAĞIMLILIK SORUNUNU 

ÇÖZMEYİ PLANLIYORUZ’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın geçtiğimiz ay reel sek-
töre dönük önemli açıklamaları ol-
duğunun altını çizen Bakan Varank, 
“Bu sene ve önümüzdeki yıl ilk defa 
işe alınacak her işçinin asgari ücret 
üzerinden tüm sigorta ve vergi gi-
derlerini devletimiz üstlenecek. Ge-
çen sene asgari ücret desteğini ilk 9 
ay uygulamıştık. 9.5 milyon vatan-
daşımız bu destekten faydalandı ve 
7.5 milyar liralık bir ödemeyi devle-

timizin kasasından sanayicilerimize 
yaptık. Asgari ücret desteğini bu 
sene tüm yıl inşallah uygulayacağız. 
Yine geçen sene tüm işletmelerimi-
zin sigorta prim teşvikleri kapsamın-
da 5 puan indirimden faydalandığını 
biliyorsunuz. Böylelikle 10 milyon iş-
çiye ulaştık ve toplamda 14.7 milyar 
lirayla işverenlerimize destek olduk. 
51 ilimizde 5 puanlık indirime artı 
1 puan bölgesel istihdam teşvikine 
ekleyerek 1.5 milyon vatandaşımız 
için 1.5 milyar lira ekstra katkı sağ-
ladık. Bu destekler inşallah 2019 
yılında da devam edecek. KOBİ ve 
ticarethanelerde kullanılan doğalgaz 
fiyatına da yüzde 10 indirim sağla-
dık. İmalat sanayide yatırım teşvik 
belgesi şartı aranmaksızın bu yıl 
araştırma geliştirme faaliyetlerinde 
ise süre sınırı olmaksızın yeni maki-
ne ve teçhizat alımlarında KDV al-
mayacağız. Bakanlığımız TÜBİTAK 
ve KOSGEB desteklerini bu sene 
de toplamda 5.6 milyar lira olarak 
sanayicilerimizle, üreticilerimizle, 
araştırmacılarımızla paylaşacağız. 
Bu tutarı milli teknoloji, güçlü sa-
nayi vizyonunda esas alarak araş-
tırmacılarımızla, girişimcilerimizle 
buluşturacağız. Yerlileştirme alanın-
da atacağımız adımlarla ülkemizin 

en önemli yapısal problemlerinden 
olan ithalata bağımlılık sorununu 
çözmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda 
yatırım, ÜR-GE ve AR-GE teşvik-
lerimizi yerlileşme alanındaki ön-
celiklerimizle koordineli bir şekilde 
kullandıracağız. Böylelikle ödemeler 
dengesi pozisyonumuzu güçlendirip 
dış finansman kaynaklı kırılganlık-
ları da azaltmış olacağız. Siz değerli 
sanayicilerimizin OSB’lerdeki ve 
endüstri bölgelerindeki yatırımlarını 
teşvik etmek adına önemli düzen-
lemelerimiz var. İnşallah bunları da 
çok yakında kamuoyuyla paylaşaca-
ğız” şeklinde konuştu. 
ASMALI: MÜSİAD KONYA, MÜSİAD’A 

ÖRNEK
MÜSİAD Genel Başkan Veki-

li Mahmut Asmalı ise, MÜSİAD’ın 
Türkiye’nin en güzide sivil toplum 
örgütlerinden birisi olduğunu be-
lirterek, “Yurt içinde 86 şubede, 
yurt dışında 91 ülkede 221 irtibat 
noktasıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 
MÜSİAD Konya Şubesi, MÜSİAD’ın 
86 şubesi arasında başarılı ve plan-
lı çalışmalarıyla gerçekten herkese 
örnek oluyor. Bu yönden MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka’nın nezdinde tüm yönetim 
kurulu üyelerini tebrik ediyorum. 

Kuruluşumuzdan bugüne kadar 
MÜSİAD’ın Konya’daki bütün eski 
başkanlarına selamlarımı, vefat 
eden tüm gönüldaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet dileklerimizi iltiyo-
rum. Eski başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Gecemiz hayırlı olsun, 
Allah birlik, beraberliğimizi daim et-
sin” ifadelerini kullandı. 

OKKA: MÜSİAD BİR İŞADAMI 
DERNEĞİNDEN DAHA FAZLASIDIR 

MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı Ömer Faruk Okka ise MÜSİAD 
Konya Şubesi adına dolu dolu geçen 
2 yılı geride bıraktıklarını kayde-
derek, “Bir yanda varlık sebebimiz 
olan üyelerimize yeni ufuklar açan 
çalışmalar yaparken bir yandan da 
şehrimizin geleceğine yönelik pro-
jeler ürettik. Çünkü MÜSİAD bir iş 
adamları derneğinden daha fazla-
sıdır. MÜSİAD üyeleri için vardır, 
Konya için vardır. MÜSİAD Türkiye 
için vardır. MÜSİAD’da bir faaliyet 
tamamlanırken bir yenisi planlanır. 
Asla yorulmak ve durmak yoktur. 
MÜSİAD, aşını, ekmeğini, hayatın 
tadını tuzunu paylaşmaktır, iş ah-
lakı, öze dönüştür. MÜSİAD Konya 
olarak her fırsatta dile getirdiğimiz 
gibi ülkemizin kalkınmasının yolu 
katma değer, üretim ve ihracattan 

geçmektedir. 2018 yılında ülkemi-
zin açıkça ekonomik saldırıya maruz 
kaldığı bir yılda ihracatımızı yüzde 7 
artışla 168 milyar dolara ulaştırmış 
olmamız pozitif bir gelişme olmakla 
beraber katedilecek daha çok me-
safe vardır. Diğer yandan aynı yıl 
Konyamız ihracatını yüzde 15 artışla 
1 milyar 803 milyon dolara ulaştır-
mıştır. Bu başarı da MÜSİAD Kon-
ya’nın da katkısının olması bizler için 
bir onurdur. Bu vesileyle şehrimizin 
ekonomisine yön veren sanayici ve 
iş adamlarımızı tebrik ediyorum” 
diye konuştu. 

Ardından Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay bir selamlama konuş-
ması gerçekleştirdi. 

MÜSİAD Konya Şubesi’nin 23. 
Dönem Yönetim Kurulu ise şu isim-
lerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Ömer Faruk Okka
Mevlüt Aydın
Mevlüt Tosunoğlu                                      
Hilmi Kağnıcı
Abdullah Kara                                              
Osman Ulular
Ömer Nazım Özcan
Mevlüt Doğan
Muhammed Ulvi Yıldıırm
Serhat Yaya
Halit Karakurt
Hasan Murat Güçlü
Ömer Karakuş
Bahattin Düzgün
Mustafa Kiriş

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Lütfi Can Başaran
Ahmet Bayram Yeşil
Bekir Aydoğan
Ömer Korkmaz
Mevlüt Yetkin
Targun Polat
Yusuf Ziya Altınekinli
Hüseyin Gökalp
Mehmet Fatih Hançerli
Kadir Başaran

n METE ALİ MAVİŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Konya Şubesi 23. Olağan Genel Kurul Gala Programı’nda yaptığı konuşmada, “Bir-
likte Konya’yız diyorsunuz ya, biz bu birlikteliği de birlikten doğan gücü de hissediyoruz. Hükümet olarak sanayicimizin yanındayız” dedi

‘Konya’nın gücünü hissediyoruz’

Programda MÜSİAD Konya Şubesi’nde 20. 
yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka
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‘Geleceğimiz için eğitimi destekliyoruz’
Başkan Hançerli, Karatay Bele-

diyesi Kreşindeki minik öğrencilerin 
yarıyıl karnelerini takdim ederek 
mutluluklarını paylaştı. İlk karne-
lerini Başkan Hançerli’nin elinden 
alan minik öğrenciler büyük sevinç 
yaşadı. Başkan Hançerli öğrencilere 
verilen sembolik karnelerin onların 
ilk karneleri olması hasebiyle önem 
taşıdığını belirtti. Başkan Hançerli, 
Karatay Belediyesi kreşinde minik 
öğrencilerin  dramatik oyun ve mü-
zik merkezinde sosyal becerilerini 
geliştirirken; fen ve kitap merkezin-
de hem öğreniyorlar hem de çeşitli 
deneylerle bilimsel meraklarını güç-
lendirdiklerini söyledi. Çocukların 
sanatsal becerilerinin gelişmesine 
yardımcı olmak için sanat merkezin-
de çeşitli boyama ve oyun hamuru 
etkinlikleri de gerçekleştirildiğini 
belirten Başkan Hançerli; düzenle-
nen gezilerle çocukların yeni şeyler 
öğrenmesi ve yeni yerler görmesi 
sağlandığını söyledi. Başkan Han-
çerli, Karatay Halk Eğitim Müdürlü-
ğünden uzman eğiticiler ve Karatay 
Belediyesi sosyoloğu eşliğinde mü-
kemmel bir eğitim alan çocukların 
eğitim hayatlarının temeli Karatay 
Belediyesi’nde atıldığını belirtti.

Başkan Hançerli, eğitim yatı-
rımlarının önemine dikkat çekerek, 
ülkemizin geleceği olan çocukları-
mızın daha modern ve nezih koşul-
larda eğitim görmeleri için çalıştık-
larını dile getirdi. Başkan Hançerli, 
“Karatay Belediyesi olarak ilçemize 
2004 yılından bu yana 27 okul 267 

derslik kazandırmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Karatay Belediyesi 
İHO, Karatay Belediyesi 23 Nisan 
İHO, Fetihkent Ortaokulu, Meh-
metçik Ortaokulu, Kurtuluş İlkoku-
lu, Fetihkent Anaokulu, Gaziosman-
paşa Anaokulu, Erenler Anaokulu, 
Koyunoğlu İlkokulu, Şekibe Aksoy 
İlkokulu, Halil Bahçeci İlkokulu, Bi-
rol Polat İlkokulu, Namık Kemal Or-
taokulu, Mahide Koşukçu İlkokulu, 
Feritpaşa İlkokulu, Ulubatlı Hasan 
İlkokulu, Ahmet Haşhaş İlkokulu, 
Akçeşme İlkokulu, Hayıroğlu ve 
Ovakavağı ilkokulu, Karatay Bilim 
ve Sanat Eğitim Merkezi, Hamzaoğ-
lu Anaokulu, Doğuş Anaokulu ilçe-
mize kazandırdık.”dedi.

 Hacıveyiszade Mahallesi’ne 8 
derslikli bir anaokulu kazandıra-
caklarını belirten Başkan Hançerli; 

anaokulunun çok amaçlı salonu, ye-
mekhanesi ve derslikleri ile öğrenci-
lerin ihtiyaçlarına cevap verecek ka-
pasitede olduğunu söyledi. Başkan 
Hançerli, Fevzi Çakmak Mahalle-
si’ne 24 derslikli bir ilkokul ve Ham-
zaoğlu Mahallesi’ne 24 derslikli or-
taokul yapacaklarını söyledi. Başkan 
Hançerli, okulların çok amaçlı salon, 
beden eğitimi salonu, kütüphane, 
fen laboratuvarı, müzik dersliği gibi 
pek çok imkana sahip olacağını dile 
getirdi.

Karatay Belediyesi İlçeye Bilsem 
(Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi) Ka-
zandırıyor

Başkan Hançerli, Karatay Bele-
diyesi olarak; ilçede büyük bir ihti-
yaca cevap verecek yeni bir projeyi 
daha hayata geçirdiklerini belirtti. 
Başkan Hançerli, sınavla tespit edi-

len özel yetenekli öğrencilerin örgün 
eğitim kurumlarındaki eğitimlerini 
aksatmayacak şekilde bireysel yete-
neklerinin farkında olmalarını sağla-
mak ve sahip oldukları kapasitelerini 
geliştirerek üst düzeyde kullanmala-
rını sağlamak amacıyla Karatay’a 
BİLSEM kazandırdıklarını söyledi.

Akabe Mahallesi’nde Cemil Çi-
çek Caddesi ile Saçlı Kasap Cadde-
lerinin kesiştiği noktada yapımı sona 
yaklaşan BİLSEM; 3.966 metrekare-
lik alanda Fizik, Kimya, Biyoloji, Bili-
şim, Fen Bilimleri laboratuvarları ve 
atölyesi, Güzel Sanatlar, Müzik, Ro-
botik Atölyesi, gözlemevi, 2 yabancı 
dil dersliği, matematik, coğrafya, ta-
rih, felsefe, edebiyat derslikleri, kü-
tüphane, kafeterya ve idari bölümler 
yer alacak.
n HABER MERKEZİ 

Karatay, öğrencileri 
‘Börü’ filmiyle buluşturdu

Karatay Belediyesi AKİP (Aka-
demik Kaliteyi İyileştirme Projesi) 
kapsamında ortaokul öğrencilerini 
“Börü” filmiyle buluşturdu. Polis 
Özel Harekat biriminin en seçkin 
savaş timi olan Börü’nün 15 Tem-
muz gecesi yaşadıkları anlatan 
film öğrencilerin büyük beğenisini 
topladı. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, “Börü” filminin 
gençlere 15 Temmuz Kahraman-
larının büyük zorluklara rağmen 
devletimizi ve vatanımızı müdafaa 
için canlarını nasıl siper ettiğini 
anlatan bir yapım olduğuna dikkat 
çekerek; 15 Temmuz gecesi Polis 
Özel Harekat merkezini de hedef 
alan hainlerin ihanetlerini genç 
nesillerin hafızasında canlı tutması 
açısından da filmin büyük öneme 
sahip olduğunu belirtti.  Başkan 
Hançerli “15 Temmuz’da yapılan 
haince girişimi, ülkemize zarar 
vermek isteyenlerin son çırpınışları 
olmuş ve hainler tarihin çöplüğün-
de yerlerini almışlardır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bölünmez bütün-
lüğüne yönelik yapılan bu alçak-
ça girişim milletimizin dirayetiyle 
amacına ulaşamamış ve hiç bir za-
manda ulaşamayacaktır. Milletimiz 
tarih boyunca olduğu gibi 15 Tem-
muz gecesinde de 3-5 haine mey-
danı bırakmayacağını canı ve kanı 
pahasına göstermiştir. O gece, mil-

letin cesaretini kırmak için yaptık-
ları her saldırıyla cesaretimiz daha 
da artmış, tarihimizin en görkemli 
destanlarından biri yaşanarak ya-
zılmıştır. 15 Temmuz Destanı he-
pimizindir. FETÖ’cü hainler ve iş 
birlikçileri, düşmanlarımız ne kadar 
uğraşırsa uğraşsın; hain teröristler 
boyunlarında ihanet yaftasıyla, mil-
letimiz ise kahramanlık nişanıyla 
tarihe yazılmıştır. Bizim görevi-
miz Şehitlerimizin mirasına sahip 
çıkmaktır. Vatanımız için canını 
feda eden bugüne kadar ki tüm 
şehitlerimiz bizim gururumuzdur, 
onurumuzdur. Bizlere düşen görev 
ise şehitlerimizin miraslarına sahip 
çıkmak ve bundan sonraki nesillere 
emanetleri aktarmaktır. 15 Tem-
muz gecesi vatanımız uğruna canı-
nı ve kanını feda etmiş şehitlerimi-
zi bir kez daha, rahmet minnet ve 
şükranla anıyorum. Allah birlik ve 
beraberliğimizi bozdurmasın, şanlı 
bayrağımızın altında huzur içinde 
yaşamayı bizlere ve bizden sonraki 
nesillere nasip etsin.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN 
HANÇERLİ’YE TEŞEKKÜR

Öğrenciler “Börü” filmini çok 
beğendiklerini dile getirerek; Ka-
ratay Belediyesi tarafından düzen-
lenen sinema etkinliği için Başkan 
Hançerli’ye teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

CHP ve İYİ Partinin ortak Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mimar Oğuz Şimşek, CHP Konya il başkanlığı ziyaretiyle seçim startı verdi. Konya’ya değer 
katacak projeler için yola çıktıklarını belirten Şimşek, “Ortak değerlerde buluşup mücadele edeceğiz. Bu şehir için varız. Birlikte hareket edeceğiz” dedi

Millet İttifakı start verdi
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-

taş ve yönetim kurulu üyelerini ziya-
ret eden İYİ Parti Konya İl Başkanı 
Gökhan Tozoğulu yönetim kurulu 
üyeleri Millet İttifakının Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Başkan Adayı 
Oğuz Şimşek’le bir araya geldi. CHP 
İl Başkanlığında buluşan her iki par-
tinin temsilcileri birliktelik mesajı 
verdi. CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, “31 Mart 2019 tarihinde ya-
pılacak olan mahalli idareler seçim-
lerinde Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan adayımız partimiz CHP ve İyi 
Parti olarak Mimar Oğuz Şimşek or-
tak adayımızdır. Bizi ziyaretlerinden 
memnun olduk. Artık Konya’dan 
seçim starttı veriyoruz.  Seçimlerde 
iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. 
Konya’mıza hayırlı ve uğurlu olsun. 
Belediyeleri rantiyeci yöneticilerden 
kurtarıp, halkın isteklerine cevap 
veren, belediyelerin bütün imkan-
larını halkımıza sunun bir anlayışla 
hareket edeceğiz. Konya’yı hak ettiği 
yere getireceğiz” dedi.

HEMŞERİLERİMİZİN 
DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gök-
han Tozoğlu, “Sizlerle birlikte olmak-

tan mutluyuz. İlk seçim çalışmasını 
CHP’den başlatalım dedik. İnanç ve 
güven için birlikte olmaktan mutlu-
yuz. Halkımızın rahatlıkla oyunu ve-
recekleri Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Başkan Adayımız Oğuz Şimşek 
Millet İttifakının ortak adayıdır. Hep 
birlikte yola çıktık. Konya’mızı hayırlı 
olsun. Hemşerilerimizin desteğini 
bekliyoruz” diye  konuştu. 

KONYA’YA DEĞER KATACAĞIZ
Millet İttifakın Konya Büyük-

şehir Belediye Başkan Adayı Oğuz 
Şimşek, Konya’ya değer katacak 
projeleri kazandırmak için yola çık-
tıklarını belirterek, “Şehrimizde 
bütün kesimlerin adayı olarak yola 
çıktık. Ortak değerlerde buluşup 
mücadele edeceğiz. Bu şehir için 
varız. Birlikte hareket edeceğiz. Şeh-
rimizin ihtiyacı ve halkımızın talebi 
olan Metro’yu Konya’ya kazandır-
mak için elimizden geleni yapacağız. 
İktidarın Metro için bugüne kadar 

gerçek bir projesinin olmadığına 
inanıyorum. Şehrimiz bize düşen en 
önemli görevlerden biriside borçlu 
olan belediyemiz bu borçtan kur-
tarmak olacaktır. Konya bir tarım 
ve sanayi şehridir. Özellikle tarımsal 
üretimde üreticilerimizi destekleyip, 
kooperatifleşmeye ağırlık vereceğiz. 
Konyalı hemşerilerimizin desteğini 
bekliyoruz.”
MİMAR OĞUZ ŞİMŞEK’İN  ÖZGEÇMİŞİ

1973 yılında Almanya’da doğ-

du. İlk, orta ve lise tahsilini Çum-
ra’da tamamladı. Ortaokul ve lise 
eğitimi süresince okul ve kulüp 
takımlarında amatör sporlarla ilgi-
lendi. 1995 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesin-
den mezun oldu. Aynı üniversitede 
Yüksek lisans programına başladı. 
1999-2000 yılları arasında 16 ay 
süre ile Doğu Anadolu Bölgesinde 
Yedek Subay olarak askerlik hizme-
tini tamamladı. 22 yıllık meslek ka-

riyerinin 14 yılını kapsayacak şekil-
de yurt dışına çıktı. Kazakistan’da, 
Kazakistan Meclis Binası da dahil 
olmak üzere ulusal ve uluslararası 
şirketler bünyesinde bir çok prestijli 
projelerde Proje Müdürü ve Genel 
Müdür olarak görev aldı. Kazakis-
tan’da bulunduğu süre içerisinde 
bir çok STK’lar da kuruculuk da 
dahil olmak üzere farklı görevler 
üstlendi. Ayrıca Türk Dünyası ülke-
lerini siyasi, dil ve kültürel anlamda 
birbirlerine yakınlaştırmak amacıy-
la Kazakistan’ın hükümet partisi 
olan Nur Otan Partisi yetkililerinin 
de desteğiyle, “Yeni Türkistan Der-
neği’nin” kuruluşunda yer aldı. Bu 
dernekte Yurtdışı İlişkiler Sorumlu-
su olarak özellikle kültürel anlamda 
Kazakistan’ın en kırsal alanları da 
dahil bir çok bölgesinde kültürel fa-
aliyetlerde rol aldı. Şu anda kendisi-
ne ait Mimarlık ve İnşaat Taahhüt 
işleri alanında faaliyet gösteren bir 
firmada çalışmalarına devem et-
mektedir. Orhun ve Alper isminde 
2 erkek çocuğu sahibidir. Anadili 
dışında bildiği diller İngilizce, Rusça 
ve Kazakçadır.
n HABER MERKEZİ

Oğuz Şimşek
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Konya’da yer altı tankı üretilen 
bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 
zamanında müdahalesiyle büyüme-
den söndürüldü. Merkez Karatay 
ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sıla 
Caddesi’nde bulunan, yer altı tankı 
üretimi yapılan bir fabrikanın boya 
bölümünde henüz belirlenemeyen 
nedenle yangın çıktı. Alevleri fark 
eden işçilerin ihbarıyla olay yerine 
itfaiye ekipleri geldi. İçerideki yanıcı 

maddeler nedeniyle patlama ihtima-
line karşı polis ekipleri caddeyi araç 
ve yaya trafiğine kapattı. Alevlere 
müdahale eden itfaiye ekipleri, oksi-
jen tüpleri ve tiner türü yanıcı mad-
deleri işçilerle dışarı taşıdı. Yangın, 
yaklaşık bir saat süren çalışma so-
nunda kontrol altına alınarak söndü-
rüldü. Fabrikada hasara neden olan 
yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
n AA

Baba ile kızının içinde 
olduğu araca silahlı saldırı

Karaman’da pikap aracıyla 
giderken husumetlisinin silahlı 
saldırısına uğrayan baba ve kızı 
ölümden döndü. Olay, öğle saat-
lerinde Alacasuluk Mahallesi 547. 
Sokak’ta meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, Yasin B. (36), kızı B.B., 
(12) ile birlikte kendisine ait 70 DY 
134 plakalı pikapla iki sokak ileride 
bulunan babasının evine gitmek 
için evinden ayrıldı. Yasin B., ön-
ceden aralarında husumet olduğu 
ileri sürülen ailenin evinin bulun-
duğu sokaktan geçtiği sırada evin 
penceresinden aracına tüfekle ateş 
açıldı. Hızla olay yerinden kaçan 
Yasin B., babasının evinin bulun-
duğu sokağa gelir gelmez polis-
ten yardım istedi. Bunun üzerine 
çok sayıda polis ekibi olay yerine 

sevk edildi. Av tüfeğinden çıkan 
saçmalar pikabın arka camına isa-
bet ederken baba ve kızı ölümden 
döndü. Olay yeri inceleme ekibi 
araçta ve olayın meydana geldiği 
sokakta inceleme yaptı. Tüfekle 
pikap araca ateş ettiği iddia edilen 
14 yaşındaki H.B, silahla birlikte 
gözaltına alınırken, babası ve an-
nesi de ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. 

Olay anını anlatan B.B., “Ba-
bamla birlikte aracımızla oradan 
geçerken önce önümüzü kestiler. 
Biz oradan hızla uzaklaşmaya ça-
lışırken bize ateş etmeye başladı-
lar. Bende aracın içerisine eğildim. 
Yaşanan olaydan dolayı çok kork-
tum” dedi. Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor. n İHA

2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasında yerel mahkemenin tahliye kararına tepki gösteren 
ölen çiftçin yakınları, böyle bir karar beklemediklerini belirtti. Aile kararı istinaf mahkemesine taşıyacak

Tahliye kararına
itiraz edecekler

Konya’da, 2 kişinin ölümü, 2 
kişinin de yaralanmasıyla sonuçla-
nan trafik kazasına neden olduğu 
iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle yargılanan sürücü Kerim 
K. (37), 6 yıl hapis cezası aldı. Bi-
lirkişi raporunda asli kusurlu bu-
lunan Kerim K.’nin cezası, ‘iyi hal’ 
indirimi yapılarak, 5 yıla düşürüldü. 
Tutuklu sanık, cezaevinde kaldığı 
süre dikkate alınarak tahliye edildi. 
Kazada ölen çiftin avukatı Gülsen 
Pişmiş, yerel mahkemenin kararı-
na itirazda bulunacaklarını belir-
terek, “İki kişinin öldüğü, 1’i ağır 2 
kişinin yaralandığı olayda, sürücüy-
le ilgili böyle bir karar verilmesini hiç 
beklemiyorduk. Biz bu kararı istinaf 
mahkemesine taşıyacağız” dedi.

Kaza, geçen yıl 25 Mart günü 
saat 01.00 sıralarında Konya- An-
kara Karayolu’nun 50’nci kilomet-
resinde meydana geldi. Konya’dan 
Altınekin yönüne giden Kerim 
K.’nin kullandığı 42 DE 043 plakalı 
otomobil, sürücüsünün kontrolün-
den çıkıp refüjü aşıp, karşı yönden 
gelen Kerem Önal’ın (26) kullandı-
ğı 34 VZ 5815 plakalı otomobil ile 
çarpıştı. Kazada, Kerim K., eşi ve iki 
çocuğu ile diğer sürücü Kerem Önal 
ve beraberinde bulunan Erkan (58) 
ve Necla Erdoğan (52) çifti ile kızları 

Merve Erdoğan (25) yaralandı. Has-
tanelere kaldırılan yaralılardan Er-
kan Erdoğan ile eşi Necla Erdoğan 
çifti, tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

ASLİ KUSURLU BULUNDU
Ankara Trafik İhtisas Dairesi 

Başkanlığı tarafından hazırlanan 
raporda sürücü Kerim K.’nin ‘asli’ 
kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, 
sanık sürücünün yola gereken dik-
kati vermediği, hızını, yol, zemin, 
hava, mahal ve görüş durumunun 
gerektirdiği şartlara göre ayarlama-
dığı ifade edildi. Kazanın sürücü ha-
tasından kaynaklı olduğu bildirilen 
raporda Kerim K.’nin olayda dikkat 

ve özen yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyerek, ‘asli’ kusurlu olduğu 
kaydedildi.

ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ
Davanın son duruşmasına tu-

tuklu sanık Kerim K. ile Erkan ve 
Necla Erdoğan’ın çocukları ve taraf 
avukatları katıldı. Sanık K., olaydan 
dolayı üzgün olduğunu, maddi ve 
manevi verilecek cezayı çekmeye 
razı olduğunu söyledi. Savunmala-
rının ardından mütalaasını açıklayan 
Cumhuriyet Savcısı, sanığın ‘taksirle 
birden fazla kişinin ölümüne ve ya-
ralanmasına sebep olmak’ suçun-
dan 15 yıla kadar hapisle cezalandı-
rılmasını istedi.

TAHLİYE EDİLDİ 
Son sözü sorulan Kerim K., göz-

yaşları içerisinde, “Arabam bir anda 
sola çekti. Direksiyon kontrolümden 
çıktı. Olay yerinde elimden geleni 
yaptım. Kaza nedeniyle çok üzgü-
nüm”dedi. Mahkeme heyeti, Kerim 
K.’ya önce 6 yıl hapis cezası verdi. 
Heyet, sanığın mahkemedeki iyi ha-
lini göz önünde bulundurarak, ceza-
yı 5 yıla indirdi. Cezaevinde tutuklu 
kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye 
etti.  Sanığın ehliyetine de 1 yıl sü-
reyle el konuldu.

‘KARARI İSTİNAF 
MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ’
Ailenin avukatı Gülsen Pişmiş, 

verilen kararı doğru bulmadıkları-
nı ve karara itirazda bulunacaklarını 
belirtti. Pişmiş, “İki kişinin öldüğü, 
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı bir olay-
da, sürücü ile ilgili böyle bir karar 
verilmesini hiç beklemiyorduk. Bu 
karar bizi çok üzdü. Bir aile yıkıldı. 
Evlenmek üzere olan bir genç kı-
zın dünyası yıkıldı. Bizce çok yanlış 
bir karar verildi. Biz bu kararı isti-
naf mahkemesine taşıyacağız. Üst 
mahkemede kamu vicdanını tatmin 
edecek bir karar verileceğine inanı-
yoruz” dedi. Dava sonrası kazada 
hayatını kaybeden çiftin yakınları 
gözyaşlarına hakim olamadı. n DHA

Yeraltı tankı üretilen fabrikada korkutan yangın

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Kaza kurbanı uzman çavuş ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Karapınar’da geçirdiği trafik 
kazası sonucu hayatını kaybeden 
uzman çavuş Murtaza Kılçık, ba-
bası, eşi ve çocukları Adana’nın 
Kozan ilçesinde son yolculukları-
na uğurlandı. 

Kazada hayatını kaybeden 
uzman çavuş Murtaza Kılçık, 

babası Mehmet Kılçık (67), eşi 
Naile Kılçık (36), çocukları Emin 
Can Kılçık (14) ve Mert Kılçık’ın 
(8) cenazeleri ilk olarak ilçe mer-
kezinde bulunan Karacaoğlan 
Mahallesi’ndeki baba evine ge-
tirildi. Burada kazada hayatını 
kaybeden 5 kişilik aile için he-

lallik alınırken, uzman çavuşun 
annesi Ayşe Kılçık, kardeşleri İb-
rahim Kılçık, Ali Kılçık ve Hatice 
Özbolat gözyaşı döktü. Kazada 
hayatını kaybeden ailenin yakın-
ları güçlükle ayakta durabildi. 

Cenazeler daha sonra ilçeye 
bağlı Çamlarca Mahallesi Sağ-

naklı Mezarlığına defnedilmek 
üzere getirildi. Cuma namazı 
sonrası kazada hayatını kaybe-
den Murtaza Kılçık, babası Meh-
met Kılçık, eşi Naile Kılçık, ço-
cukları Emin Can Kılçık ve Mert 
Kılçık için ayrı ayrı cenaze nama-
zı kılındı. Cenaze namazı sonrası 

aile için herkesten helallik alındı. 
Cenaze namazı sonrası 5 kişilik 
Kılçık ailesi gözyaşları arasında 
son yolculuğuna uğurlandılar. 

KARNELERİNİ ALAMADILAR 
Öte yandan, kazada hayatını 

kaybeden uzman çavuş Murtaza 
Kılçık’ın evlatları Emin Can Kıl-

çık (14) ve Mert Kılçık (8) bugün 
başlayan yarıyıl tatili nedeniyle 
karnelerini alamadan defnedildi. 
Kazada hayatını kaybeden Mur-
taza Kılçık’ın babası ile ilçede 
aynı evde ikamet ettikleri öğre-
nildi.
n İHA
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KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları ile Aile 
Sanat ve Eğitim Merkezleri için yeni 
dönem kayıtları 21 Ocak ile 3 Şubat 
tarihleri arasında yapılacak. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’in 
bugüne kadar 660 bin mezun ver-
diğini belirterek, bütün Konyalıları 
bu dönem çok sayıda yeni branş 
eklenen KOMEK ve ASEM’E kayıt 
yaptırmaya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezleri’nde (ASEM) bahar dönemi 
kayıtları 21 Ocak’ta başlıyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, KOMEK ile ASEM’in 
toplumun her kesiminden, her yaş 
grubundan, her eğitim düzeyinden 
vatandaşları bir araya getirdiğini, 
verilen eğitimlerin yanı sıra dü-

zenlenen birçok etkinlikle de Kon-
ya’nın en önemli sosyal ve kültürel 
kurumu haline geldiğini söyledi. 

68 KURS MERKEZİMİZDE 
KONYA’NIN HİZMETİNDEYİZ 
Başkan Altay, “Ücretsiz sanat 

ve meslek eğitimleri ile Konya-
mızda bugüne kadar yüz binleri 
kucakladık. KOMEK ve ASEM, 
verilen eğitimler sayesinde kursi-
yerlerini meslek sahibi yaparken 
hem sosyal hayatlarına katkı yapı-

yor, hem de iş dünyasının nitelikli 
eleman ihtiyacını karşılamaya kat-
kı sağlıyor. Bugüne kadar KOMEK 
ve ASEM’den 660 bin kardeşimizi 
mezun verdik, 402 branşa ulaştık. 
Bu yıl da Kadınhanı ve Ahırlı’da 
olmak üzere iki ilçemizde ilk kez 
ASEM’imiz hizmet vermeye başla-
yacak” ifadelerini kullandı. Başkan 
Altay, meslek edindirme alanında 
Türkiye’ye model olan KOMEK ve 
ASEM’in bu dönem de Konya’nın 
dört bir yanında talep edilen tüm 
alan ve meslek guruplarında faali-
yette olacağını vurgulayarak bütün 
Konyalıları KOMEK ve ASEM’e ka-
yıt yaptırmaya davet etti. 

BAHAR DÖNEMİ’NDE 35 YENİ 
BRANŞ İLK KEZ AÇILIYOR 

Spor ve yüzme dışında bütün 
kursların ücretsiz olduğu KOMEK 
ve ASEM’lerde bu dönem mevcut 
branşlara ilave olarak açılacak bran-

şlar şunlar: SPSS ile Veri Analizi, İn-
gilizce Konuşma Kulübü, Danışma 
Görevlisi, Liderlik Eğitimi, Dekoratif 
Ev Aksesuarları, Okul Taşıtları Reh-
ber Personeli Eğitimi, Özel Yetenek 
Sınavı ile Kabulü Yapılacak İleri 
Resim Kursu, Topluluk Önünde 
Konuşma, Geliştirme ve Uyum Eği-
timi, İşitme Engelliler için F Klavye, 
Kukla Yapımı, Taş Bebek Yapımı, 
Cam Şişe İçi Süsleme, Özel Gün ve 
Davetiye Tasarımı, Sija Zobi Sıfır 
Atık Dönüşümü, Başıboş Hayvan-
lara Yaklaşma ve Müdahale Tek-
nikleri, Bendir Eğitimi, Akvaryum 
Balıkları Yetiştiriciliği, Alışkanlık ve 
Eğitim Sorumluluğu, İnsan Kaynak-
ları Geliştirme, Klasik Danslar, SPA 
Personeli Eğitimi, Yüksek Verimli 
Tavuk Yetiştiriciliği, Tashih-i Hurûf, 
Sebze Fidesi Üretimi, Tehlikeli ve 
Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçı Eğiti-
mi, Koyun Yetiştiriciliği, Çocukla İle-

tişim, Çocuklarda Uyum Problemi, 
Kanaviçe, Halkla İlişkiler ve Organi-
zasyon, Kültür Solucanı Yetiştiricili-
ği ve Vermikompost, Sandık Kurulu 
Görevlilerinin Eğitimi, Beyaz Peynir 
Üretimi, Bitki Zararlıları ile Müca-
dele ve Bitkisel Üretimde İyi Tarım 
Uygulamaları. 

KAYITLAR İNTERNET 
ÜZERİNDEN YAPILACAK 

KOMEK ve ASEM için bahar 
dönemi kayıtları 21 Ocak’ta başla-
yacak ve 3 Şubat’ta sona erecek. 
www.konya.bel.tr ile www.komek.
org.tr adresi üzerinden alınacak 
kayıtların sona ermesinin ardından 
eğitimler; hafta içi gruplar için 11 
Şubat’ta, hafta sonu grupları için 
16 Şubat’ta başlayacak. Güncel-
lenen 2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılı Akademik Takvimi’ne komek.
org.tr adresinden ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü Yunak Eğitimde Kaliteyi Artırma 
Projesi(YEKAP) ilçe merkezindeki 
halk kütüphanesini yeniledi. Yeni-
lenen Yunak Halk Kütüphanesini 
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem 
Akbulut, Milli Eğitim Müdürü A.
Barbaros Topaloğlu, Şube Müdürleri 
Muhammed Ali Tokdemir ve Meh-
met Ali Keleş ile ziyaret etti.  Kütüp-
hane ziyaretinde emeğe geçenlere 
teşekkür eden Yunak Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut, “Kitapların 
olmadığı bir dünya düşünülemez. 
Eğitimin, bilimin, sanatın temeli ki-
taba dayanır. İnsanlar için bu kadar 
değerli olan kitaplar kütüphanelerde 
korunur ve araştırmacıların, öğren-
cilerin, bütün insanların hizmetine 
sunulur. Bu anlamda ilçemizdeki 
öğrencilerimizin faydalanacaklarını 
kütüphaneye yenileyen Milli Eğitim 
Müdürümüz A.Barbaros Topaloğ-
lu’na, şube müdür yardımcılarımıza, 
öğretmenlerimize ve emeğe geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 
Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü 
A.Barbaros Topaloğlu, “İlçemizde 

yenilediğimiz halk kütüphanemiz 
öğrencilerimize ve vatandaşlarımı-
za hizmet vermeye devam ediyor. 
Aklımızdan çıkarmamamız gere-
ken, kitaba sadece kapılarımızı de-
ğil, gönüllerimizi açmamız ve dost 
olmamızdır. Kitaplar bizi istediğimiz 
güzelliklere, zenginliklere ulaştırır. 
Ülke olarak okuyan; araştıran, çalı-
şan, üreten, düşünen beyinlere ihti-

yacımız var. Ancak bu şekilde eksik-
lerimizi telâfi eder, gelişebilir ve çağı 
yakalayabiliriz.

YEKAP kapsamında yeniledi-
ğimiz kütüphanemizin duvarlarına 
öğretmenlerimiz Hamza Türkmen, 
Merve Öz Ede, Sevgi Kurkmaz, 
Hafize Zeynep Türkdoğan, Behi-
ye Yılmaz Tunç, Nazmiye Uludağ 
tarafından öğrencilerimize kütüp-

haneye gelme alışkanlığı sağlamak 
için resimler yapıldı. Bunun yanında 
Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, 
Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy 
gibi önemli şahsiyetlerin resimleri 
de çizildi. Kütüphanemizi resim ya-
pan öğretmenlerimize, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Rektör Prof. Dr. Özçelik
Ankara’da KTÜN’ü anlattı

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, Ankara’da bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. İlk olarak Cumhur-
başkanlığı Başdanışmanı İsrafil 
Kışla’yı ziyaret eden Rektör Öz-
çelik, KTÜN’ün kuruluşundan bu 
yana gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında Kışla’ya bilgi verdi. Ziya-
rette, Konya Milletvekili Halil Etye-
mez de hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Daire Başkanlığı Bütçe 
Genel Müdürü İsa Atçeken’i de 
ziyaret eden Özçelik, KTÜN hak-
kında kendisini bilgilendirdi. Son 
olarak Sayıştay Başkanı Seyit Ah-
met Baş’a iade-i ziyarette bulunan 
Rektör Özçelik, üniversitenin yap-
tığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili 
kendisine bilgi verdi.
n HABER MERKEZİ

Pancar üreticileri 
biraraya geldi

Ilgın’da pancar üreticileri, isti-
şare toplantısında bir araya geldi. 
Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Ko-
operatifi önderliğinde, Pınar Kong-
re ve Düğün Merkezi’nde yapılan 
toplantıda konuşan Kooperatif 
Başkanı Yusuf Yazır, toplantının 
amacının, sektördeki gelişmeleri 
üreticilerle paylaşmak olduğunu 
söyledi. Akşehir-Ilgın Pancar Ekici-
leri Kooperatifi’nin çiftçiye hizmet 
konusunda önder kuruluşlar ara-
sında yer aldığını belirten Şeker İş 
Sendikası Genel Başkanı İsa Gök 

de “Kooperatif bir çok alanda çift-
çiye maliyetin düşürülmesi konu-
sunda hizmet veriyor. Ben başkan 
ve yönetimini tebrik ediyorum. 
Toplantımıza katılan herkese ayrı 
ayrı teşekkür ederim. İstişare etti-
ğimiz konularda ve çiftçilerimizin 
bize aktardığı problemlere çare 
olmak üzere çalışmalar yürüte-
ceğiz.” diye konuştu. Toplantıda, 
kooperatifin çalışmaları kısa bir vi-
deo ile tanıtılırken, katılanlara ge-
leneksel Konya düğün pilavı ikram 
edildi. n AA

Konya’da üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin projesi kapsamında 
ortaokul öğrencilerine hem ülkelerini tanıtıyor hem de şehirdeki birlik ve kardeşlik ortamına katkı sağlıyor

Kardeşliğe uluslararası
öğrenciler katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ortaokullarda yürütülen 
“Uluslararası Öğrenciler Ülkelerini 
Tanıtıyor” projesi ile Konya’da üni-
versite öğrenimi gören uluslararası 
öğrenciler, ortaokul öğrencilerine 
hem ülkelerini tanıtıyor hem de şe-
hirdeki birlik ve kardeşlik ortamına 
katkı sağlıyor.  Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından ortaokul öğrencile-
rine yönelik yürütülen “Uluslararası 
Öğrenciler Ülkelerini Tanıtıyor” pro-
jesi bu yıl da devam ediyor.  Proje 
kapsamında Selçuk Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
KTO Karatay Üniversitesi ve Konya 
Teknik Üniversitesi’nde eğitim gö-
ren Suriye, Filistin, Azerbaycan, Kır-
gızistan, Bosna Hersek, Afganistan, 
Endonezya, Hindistan, Kazakistan, 
Pakistan ile Ahıska Türkleri ile Irak 
Türkmenleri olmak üzere 16 ülke 
ve bölgeden öğrenciler, merkezdeki 
ortaokullarda ülkelerinin tanıtımını 
yapıyor. 

Her okulda iki ülkenin tanıtımı-
nın yapıldığı programlarda ulusla-
rarası öğrenciler; kendi ülkelerinin 

kültürünü, tarihi, turistik, ekono-
mik yönlerini, iklim, insan ve nüfus 
yapısını anlatarak görsel içerikli 
sunumlar yapıyor. Sunumları sıra-
sında öğrencilerin soru sormaları, 
sahneye çıkmaları ve konuya dâhil 

olmalarıyla bir kaynaşma ortamı 
sağlanıyor. Proje, Konya’da eğitim 
gören yabancı uyruklu öğrencilerin 
de Konya’daki birlik, beraberlik ve 
kardeşlik ortamına katkı sağlıyor.  
Uluslararası öğrenciler projede yer 

almanın kendileri için büyük bir 
mutluluk olduğunu dile getirerek 
projenin az tanınan ülkeleri için 
önemli bir fırsat olduğuna vurgu 
yaptılar.
n HABER MERKEZİ

Yunak halk kütüphanesi yenilendi
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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

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür.

MUSA TÜRKMENOĞLU

Z-438

Konya’nın tanınmış esnaflarından

Veli ÖNCAN’ın

annesi

Fatma 
ÖNCAN’ın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya’nın tanınmış esnaflarından Veli Öncan’ın annesi Fatma Öncan Hakk’a yürüdü. 
Merhume Öncan’ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip dualarla toprağa verildi

Veli Öncan’ın annesi dualarla uğurlandı

Konya’nın tanınmış Oto Galeri 
esnaflarından Veli Öncan’ın annesi 
Fatma Öncan (86) Hakk’a yürüdü. 
Merhume Öncan’ın cenazesi dün 
ikindi namazına müteakip Musalla 
Camii’nde kılınan cenaze namazı 
sonrası Musalla Mezarlığı’na defne-
dildi. Cenazede acılı Öncan ailesini 
akrabaları, sevenleri ve dostları yalnız 
bırakmadı. Tekbir ve dualarla topra-
ğa verilen merhume Fatma Öncan, 
2 çocuk annesiydi. Yenigün Gazete-
si olarak merhume Fatma Öncan’a 
Allah’tan rahmet, başta Veli Öncan 
olmak üzere Öncan ailesine sabır ve 
başsağlığı diliyoruz. n MEVLÜT EGİN

Otomobil TIR’la çarpıştı
2 kişi yaralandı

Beyşehir’de meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Kaza, Beyşehir-Konya Karayo-
lu’nun 15. kilometresinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. 
idaresindeki 42 ACA 536 plakalı 
otomobil, Doğanbey Mahallesi yol 
ayrımındaki kavşakta A.P’nin kul-

landığı 42 CYK 39 plakalı tırla çar-
pıştı. Kazada, otomobil sürücüsü 
ile araçtaki Ş.G. yaralandı. Yaralılar 
olay yerine sevk edilen ambulansla 
Beyşehir Devlet Hastanesine kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Ka-
zayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, karlı ve buzlu yollarda nasıl yürümesi gerektiği konusunda 
önerilerde bulunarak, yanlış yürüme sebebiyle meydana gelen düşmeler sonucu ciddi sıkıntıların oluşabileceğini söyledi 

‘Buzda düşmeyi
hafife almayın!’

Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, 
soğuk havaların etkisini artırma-
sıyla beraber oluşan karlı ve buzlu 
yollarda nasıl yürünmesi gerektiği 
konusunda bilgi verdi. 

EN BÜYÜK YANLIŞ, 
ELLER CEPTE YÜRÜMEK

Son iki haftadır bölgenin ve 
yurdun genelinin yoğun kar ya-
ğışıyla karşı karşıya olduğunu 
belirten Op. Dr. Karaca, bu kar 
yağışı neticesinde hastanelerdeki 
ortopedi servislerinde düşmelere 
bağlı hastalıkların artmış durumda 
olduğunu dile getirdi. Bu konuyla 
ilgili olarak da vatandaşlara kar-
lı, buzlu yollarda nasıl yürümeleri 
gerektiği konusunda biraz bilgi 
vermek istediğini kaydeden Op. 
Dr. Karaca, “Karlı, buzlu yollar-
da yürürken özellikle herkesin sık 
yaptığı yanlış ellerimizi cebimize 
sokarak yürümek. Bu denge kur-
mamızı, ağırlık merkezimizi ayar-
lamamızı engelleyen bir durum. 
Bu yüzden ellerimiz muhakkak 
ceplerimizin dışında ve normal-
den biraz daha yanlara doğru açık 
olmalı. Bu denge kurmamızı çok 
daha rahat sağlayacaktır. İkinci 
nokta, adımlarımızı normalden 
daha küçük atmamız gerekiyor. Ne 
kadar büyük adım atarsak denge 
kurma yeteneğimiz de azalıyor. O 
yüzden küçük adımlarla ellerimiz 
yanda hafif açık bir şekilde ve diz-
lerimizi biraz daha kırarak, çok dik 
adımlar atmadan, ağırlık merkezi-
mizi yere yaklaştırarak düşmenin 
şiddetini azaltabiliriz” dedi. 

‘DAHA KARLI OLAN KISIMLARDA 
YÜRÜMEKTE FAYDA VAR’

Bu düşmelerden sonra özel-
likle yaşlı popülasyonda el, bilek 
ve kalçalarda sakatlıklara neden 
olabilecek parçalı kırıklarla kar-
şılaştıklarının altını çizen Karaca, 
“Bunun önüne geçmek için özel-

likle yaşlılara önerimiz de ellerine 
ya bir şemsiye ya da bir baston 
alarak yürümeleri. Birde dışarıda 
yürürken herkesin geçtiği yoldan 

değil de, izden değil daha karlı 
olan kısımlarda yürümekte fayda 
var. Çünkü kara ne kadar basarsak 
o kadar eziliyor ve buz tutma ihti-

mali artıyor. Bu yüzden kayganlık 
oranı artıyor. Ayakkabı seçiminde 
de kalın tabanlı, yumuşak, tırtıklı 
ayakkabıları tercih etmemiz ge-
rekiyor. Çok kalın, kaba kıyafetler 
giymek bizim hareket kabiliyeti-
mizi, refleksimizi azaltacağı için 
bu şekilde giyinmenin de sakıncalı 
olduğunu bildiriyoruz. Kış ayların-
da mümkün olduğu kadar merdi-
venleri tek tek ve ayağımızı tam 
ortalayacak şekilde merdiven inip 
çıkmaya dikkat etmeyi öneriyo-
ruz” şeklinde konuştu. 

El bileğinin veya kalçanın üze-
rine düşme durumunda olası bir 
şişlik, hareket kısıtlığı, ağrı gibi şi-
kayetleri bulunan bireylerin en ya-
kın hastaneye başvurmalarını ve 
en azından bir röntgen çektirerek 
kontrollerini yaptırmalarını öneren 
Op. Dr. Karaca, “Çünkü düşmeye 
bağlı kırıklarda eklem içi kırıkla-
rıyla sık karşılaşıyoruz. Bu erken 
tanı ve tedavide sakatlık oranı mi-
nimal oluyor. Ama gecikmiş bir 
kırık tedavisinde hastalarımızda 
bir miktar seker kalabiliyor. Va-
tandaşlarında bu konuda duyarlı 
olması, tedavi ve teşhis yönünde 
biraz aceleci davranmalarını öne-
riyoruz” ifadelerini kullandı. 

Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca, 
düşmeleri hafife almamak gerekti-
ğini vurguladı. Kafa üstü, sırt üstü 
düşmelerde kafa travmaları, bel, 
omurga travmaları sonucunda da 
hastalarda hayati tehlikeler oluşa-
bildiğinin altını çizen Karaca, gizli 
beyin kanamaları gibi ya da omur-
ga kırıkları gibi ilerleyip bütün ha-
yatını etkileyecek, hastaları sakat 
bırakabilecek travmalar ve kırık-
larla karşılaşabildiklerini ifade etti. 
Karaca, bu konuda da özellikle sırt 
üstü düşmelerde vatandaşların 
muhakkak bir hekim kontrolün-
den geçmelerini önerdi.
n İHA

Akupunkturla vücut 
kendisini yeniliyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanar-
taş, akupunkturun pek çok rahat-
sızlığı tedavi ettiğini belirterek, bu 
tedavi sırasında vücuda dışarıdan 
herhangi bir kimyasalın alınmadı-
ğını, vücudun kendi sistemleriyle 
kendisini yenilediğini vurguladı. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Ya-
nartaş, çok eski zamanlardan beri 
uygulanan akupunktur tedavisi 
hakkında bilgi verdi. Akupunktu-
run, geleneksel Çin tanımında mi-
lattan önce, yaklaşık 300 yıl önce 
uygulanmaya başlanan bir tedavi 
şekli olduğunu belirten Uzm. Dr. 
Yanartaş, “Daha sonra batıya ya-
yılmış, ilk önce Fransa’da ve tüm 
Avrupa’da uygulanmaya başlan-
mıştır. Akupunkturu ve kulak aku-
punkturu olmak üzere iki bölümde 
yapılır. Vücut akupunkturu ve ku-
lak akupunkturu ile hedeflediğimiz 
şey hastalıkların tedavisidir. Aku-
punkturun toplumda esas bilinme 
mekanizması genellikle obezite ve 
bağımlılık tedavisi olmasına rağ-
men aslında pek çok rahatsızlıklar-
da tedavide kullanılan bir tedavi-
dir. Akupunkturu biz özellikle, ben 
branşım gereği olarak ağrılı hasta-
lıklarda, özellikle bel fıtığı, bel ağrı-
sı, belde kanal darlığı, boyun fıtığı, 
boyunda kireçlenme, onun dışında 
nöropatik ağrılarda, yüz felcinde, 
kronik sinüzitte, migren gibi has-
talıklarda kullanmaktayız. Obezite-
de bilinen etkileri, iştahı kesmesi, 
iştah merkezlerini özellikle kulak 
akupunkturunda iştah merkez-
lerini etkileyerek, çabuk doyma 
mekanizması sağlaması, bağım-
lılık tedavisinde, özellikle sigara 
bağımlılığında, bağımlılık merkezi 
noktalarını uyararak, sigara içme 
isteğini azaltması, bu hastalıklarda 
uygulamaktayız” dedi. 

‘VÜCUDUMUZ KENDİ 
MEKANİZMASINI KULLANARAK 

KENDİSİNİ TEDAVİ EDER’
Akupunkturun vücutta özel-

leşmiş noktaların, meridyenler 
üzerinde bulunan özelleşmiş nok-
taların iğnelenmesiyle yapılan bir 
tedavi yöntemi olduğunu kayde-
den Uzm. Dr. Yanartaş, elektro 
akupunkturu ve klasik akupunktur 

gibi değişik formları olduğunu dile 
getirdi. Akupunktur sırasında vü-
cutta bir takım hormonların salgı-
landığını söyleyen Uzm. Dr. Gam-
ze Yılmaz Yanartaş, “Bunlardan 
birisi mutluluk hormonu dediğimiz 
serotonin hormonu, diğeri endor-
fin hormonu dediğimiz morfinden 
yaklaşık 20 kat daha güçlü olan bir 
ağrı kesici hormonudur. Bu yüz-
den akupunktur tedavisi sırasında 
aslında vücudumuz kendi me-
kanizmasını kullanarak kendisini 
tedavi eder. Dışarıdan hiçbir kim-
yasal madde almaz. Vücut kendi 
kendini yeniler, kendi kendini ona-
rır. Akupunktur kozmetik anlam-
da da kullanılıyor. Örneğin, ciddi 
kırışıklıkların oluşmasını önlemek 
için, yüzde bazı bölgelere uygu-
lanmasıyla yüzümüzdeki bu derin 
kırışıklıklar oluşmadan önce biz 
bunu engelleyebiliyoruz. Dolaşımı 
düzenliyor. Örneğin, kronik yor-
gunlukta, isteksizlikte, bazı psiko-
lojik rahatsızlıklarda, depresyonda, 
bir takım fobilerde, uyku problem-
lerinde, bağırsak alışkanlıklarının 
düzensizliğinde, bağırsak tembel-
liğinde, belli noktaları uyararak ve 
belli hormonların salgılanmasını 
arttırarak biz bu organlarımızın 
daha düzgün ve düzenli çalışma-
sını sağlıyoruz. Dolayısıyla vücut 
kendini yenilemek için dışarıdan 
bir kimyasal madde almak yerine 
kendi içindeki hormonları ve kendi 
iç kimyamızdaki bazı medyatörleri 
kullanıyor ve böylece akupunktur 
tedavisi sırasında vücut oluşmakta 
olan hastalıkları yenme direncini 
güçlendiriyor. Bağışıklık sistemi-
miz güçleniyor. Vücudumuzun 
savunma hücrelerinde artış görü-
lüyor. Bu da bir çok çalışmalarda 
kanıtlanmış bir şey. Vücudun ken-
di kendini yenilemesi diyebiliriz” 
ifadelerini kullandı. 

Uzm. Dr. Yanartaş, hastalıklar 
oluşmadan önce kronik yorgunlu-
ğu bulunan, isteksizlik bulunan, 
bir takım şeylerin yenilenmesini 
isteyen, daha enerjik olmak iste-
yen, yüzlerine çizgiler oturmadan 
bu tedaviyi uygulayarak yeni yılda 
yeni bir şekilde başlayabilecekleri-
ni söyledi.
n İHA

Hızlı kilo vereceğim diye sağlığınızdan olmayın
Diyetisyen Merve Sena Nazlı, 

bireylerin hızlı kilo verebilmek için 
uyguladıkları şok diyetlerin pek çok 
rahatsızlığa hatta ölüme bile yol 
açabilecek ciddi bir sorun olduğunu 
söyledi. 

Medicana Konya Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena 
Nazlı, şok diyetlerin son zamanlarda 
bireylerin karşısına sıklıkla çıkmakta 
olduğunu belirtti. Bu durumun biraz 
da kısa zamanda hızlı kilo kayıpları 
vaat ettiği için toplumun daha fazla 
dikkatini çekmeye başladığının al-
tını çizen Diyetisyen Nazlı, “Çünkü 
ne oluyor, 10 günde 7 kilo kayıp, 
1 ayda 30 kilo kayıp gibi maalesef 
böyle reklamlarla beraber birazcık 
daha kendinden bahsettiriyor. Ama 
bu beslenme yönünden tamamen 
yetersiz oluyor. Besin ögeleri yeteri 
kadar alınamıyor. Vitamin, mineral 
eksiklikleri de aynı zamanda devam 
etmekte oluyor” dedi. 

‘ÜÇ VERDİLERSE MAALESEF 5 
OLARAK 7 OLARAK VÜCUTLARINA 

GERİ ALABİLİYORLAR’
Şok diyetlerde en fazla dikkat 

çeken durumlardan bir tanesinin 

karbonhidratı tamamen çıkartmak 
olduğunu dile getiren Diyetisyen 
Merve Sena Nazlı, “Karbonhidratı 
tamamen hayatımızdan çıkarttığı-
mız için vücudumuzda maalesef kas 
ve su kayıpları oluyor. Vücudumuz-
da yağları yakamıyoruz, bu sefer de 
kaslar yakılmaya başlanıyor karbon-
hidrat eksiliğinden dolayı. Bireyler 
tartıya çıktıktan sonra hızlı kilo kay-
bettiklerini görüyorlar ama maalesef 
bu kaybedilen yağ değil kas ve su 
kaybı olduğundan dolayı aslında bi-
razcık daha aldatmış oluyor. Çünkü 
eğer bireyler 3 kilo veriyorsa maale-
sef bu yağ kaybı olmadığı için kas ve 
suyu geri almak kolay olduğundan 
dolayı 3 verdilerse maalesef 5 ola-
rak, 7 olarak vücutlarına geri alabi-
liyorlar ve metabolizmaları yavaşla-
mış oluyor” şeklinde konuştu. 
‘ORGAN YETMEZLİĞİ, KALP KRİZİ VE 

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR’
Başka tür şok diyetlerin ise çok 

daha ciddi sıkıntılara yol açabildiğini 
vurgulayan Diyetisyen Nazlı, “Diğer 
bir şok diyetlerinde protein ağırlıklı 
beslenmek oluyor. Fazla miktarda 
protein aldığımız zaman gut hasta-

lığının temelini oluşturuyor, böbrek 
fonksiyonlarını bozuyor, karaciğer 
fonksiyonlarını bozmuş oluyor. Böb-
rek fonksiyonları bozulduğu için 
de kalsiyum emilimi azalıyor ve bu 
sefer de maalesef kemik erimesi-
ne kadar yol açabiliyor. Diğer bir 
popüler şok diyetler de aslında sıvı 
ağırlıklı olan diyetler oluyor. Bu da 
maalesef su zehirlenmelerine kadar 
yol açabiliyor. Bu da kalp krizi riskini 
arttırabiliyor, bu yüzden dikkat edil-
mesi gerekiyor. Özellikle bu internet 
ortamlarında satılan bitkisel çaylar, 
besin destekleri gibi şeyler maalesef 
organ yetmezliğine yol açabiliyor ve 
maalesef sonları kalp krizi riski ola-
biliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor” 
ifadelerini kullandı. 

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, 
önemli olanın kısa zamanda hızlı 
kilo kayıpları değil, bireylerin tama-
men yaşamları boyu sürdürülebilir 
bir şekilde beslenebilecekleri besin 
ögeleri bakımından yeterli, vitamin 
ve mineralleri yeteri kadar aldıkları 
sağlıklı bir beslenme programının 
olması gerektiğini belirtti.
n İHA
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‘İslam bilim geleneği vahiyle doğdu’
Birlik Vakfı Konya Şubesi, Her 

Cumartesi Birlikteyiz” konferans-
larında “İslam Bilim Geleneği ve 
Fuat Sezgin Hoca” konulu konfe-
rans düzenledi. Konferansa konuş-
macı olarak katılan NEÜ Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, İslam’da 
bilginin vahiyle doğduğunu belir-
terek, her varlığın yaradana delil 
olduğunu söyledi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarında konuşan Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bilal Kuşpınar, her varlığın yarata-
na bir delil olduğunu belirtti. 

“İslam Bilim Geleneği ve Fuat 
Sezgin Hoca” konulu konferans-
ta, İslam’da bilimi Fuat Sezgin’in 
araştırmalarından örneklerle anla-

tan Prof. Dr. Kuşpınar, İslami bilgi 
geleneğinde bilgi bütünlüğü oldu-
ğunu kaydetti. İslam’da bilginin ve 
geleneğinin vahiy ile doğduğunu, 
Kur’an-ı Kerim’de ise ilim ve hik-
metin beraber geçtiğini ifade eden 
Prof. Dr. Kuşpınar, “Genel anlamda 
hikmet, Peygamberimizin sünne-

tinde karşılık buluyor. Eğer İslam 
medeniyetinde bilim felsefesi yapı-
lacaksa mutlaka hikmet ile birlikte 
yapılmalıdır. Bizim bilgi geleneği-
mizde bilgi bütünlüğü vardır. Hatta 
ayrı alanlarda çalışanlar arasında 
da bütünlük vardır. Her şey yara-
tıcının özelliklerini ortaya koyan 

iki varlıktan oluşur. Her şeyin bir 
değeri vardır. Ateist bile tanrıya 
inanmadan bir değer ortaya koyu-
yor. Buradan bakarsak her varlık 
yaratana bir delildir. İslam’da ahlak 
siyasetten, siyaset ahlaktan ayrı ol-
mamıştır hiçbir zaman. Alim bilgiyi 
rahmet olarak görür ama rahmet  
meşakkatsiz olmaz. Alim bilgiyi be-

reket olarak görür ama geçim kapı-
sı görmez. Bilgide saygıyı esas alır. 
Eleştiriyi saygısızlık olarak görmez. 
İslam bilgi ve geleneği vahiyle doğ-
du, bilim toplumu oldu” dedi.

Konferansının ikinci bölümün-
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 2019 Fuat Sez-
gin Yılı ilan edilen İslami bilimler 
tarihçisi Fuat Sezgin’in hayatı, ça-
lışmaları, araştırmaları ve eserlerini 
anlatan Prof. Dr. Kuşpınar, Sezgin 
ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Alman Hocası Hellmut Rit-
ter’in ‘Bilimlerin temeli İslam bili-
mine dayanır’ sözünden etkilene-
rek, kendisini İslam bilimine adıyor. 
Almanya’da yaptığı İslam bilimi 
ile ilgili çalışmalar üzerine döne-
min Alman Başbakanı Schröder, 
iki medeniyet arasındaki duvarları 
kaldırdığını söylüyor. Müslümanlar 

bilimin gerilemesini İslam’dan bi-
lir. Sezgin, bunun yanlış olduğunu 
söyler. Son 50 yılını İslam medeni-
yetini araştırmaya adıyor. Bilinmek 
için değil, bilmek için okuyan bir 
alim.”

Program sonunda konuşan AK 
Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, günümüzde bilim adam-
larının sorunları sokakta çözmeye 
çalışmasını eleştirerek, “Sorunlar 
dururken, ilim adamlarının so-
runları sokakta tartışması, bebeğe 
pirzola verip  boğmak gibi bir şey. 
Emin olup özgüven kazandığımız-
da inanıyorum ki bütün sorunlar 
çözülecektir” diye konuştu. 

Çok sayıda davetlinin katıldığı 
konferansta AK Parti Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar’a günün anısına tablo he-
diye etti. n HABER MERKEZİ 

Hayat tarzı ve kültür 
kıyafetleri etkiliyor

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ile Konya Fikir Sanat Kül-
tür Adamları Birliği Derneği ve 
SÜ  Selçuklu Araştırmaları Mer-
kezinin ortaklaşa düzenlediği 
Yaşayan Konya Hafızası İkindi 
Sohbetlerinde bu hafta Antalya 
Olgunlaşma Enstitüsü Grafik ve 
Fotoğraf  Öğretmeni Serpil Ergül 
Çakan“Kubadabad Saray Çinileri 
Işığında Anadolu Kıyafet Repli-
kaları” konulu bir konferans ver-
di. Selçuk Üniversitesi Selçuklu 
Araştırmaları Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgök-
men program açış konuşmasında 
Koyunoğlu Müzesinde Selçuk-
lu Araştırmaları Merkezi olarak 
ayda bir Selçuklu sultanları ile il-
gili program yaptıklarını, Selçuk-
lu hanım sultanlarını araştıran 
kişi sayısının az olduğunu,Doç.
Dr.Fikret Salman’ın “Türklerde 
Kıyafet” adlı tezinin geniş çaplı 
bir olduğunu, İnce Minare Mü-
zesinde minyatür ve kabartma-
lardaki resimlerden yola çıkılarak 
yapılan kıyafetlerle TRT’nin çe-
kim yaptığını söyledi.

OLGUNLAŞMA 
ENSTİTÜLERİNİN GÖREVİ

 Türkiye’de 20 civarında Ol-
gunlaşma Enstitüsü olduğuna-
dikkat çekenÇakan” Olgunlaşma 
Enstitülerin geleneksel el sanat-
larını yaşatarak gelecek kuşakla-
ra aktarma görevi yapmaktadır. 
Günümüzde Selçuklu kumaş ör-
neklerinden fazla göremiyoruz. 
Kubadabad Saray çini eserlerin-
de giysi örneklerini görebiliyo-
ruz. Konya’ya gelerek müzelerde 
Selçuklu çini eserler üzerinde 
araştırmalar yaptık.Konya Kara-
tay Müzesinde Anadolu Selçuklu 
dönemine ait yüzlerce eser sergi-
leniyor. Dönemin kıyafet tarzının 
en belirgin özellikleri ise çiniler 
üzerindeki tasvirlerde bulunu-
yor.”

GELECEĞE BIRAKILAN MİRAS
 Anadolu Selçuklu giysileri-

ne minyatür, çini seramik,fres-
k,taş kabartma ve madenlerde 
rastlandığını belirten Çakan “ 
Anadolu Selçukluları Anadolu 

topraklarında hüküm sürdüğü 
tarihlerde yaptıkları ve birçoğu 
bugüne kadar ulaşan çok kıy-
metli eserleri insanlığa miras bı-
rakmıştır.Anadolu topraklarında 
iki asırdan fazla hüküm süren, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun te-
mellerini atan Anadolu Selçuk-
lularının çini motifleri el işçiliği 
ile günümüze taşınıyor.Çiniler 
incelendikçe dönemin kıyafet-
lerinin özellikleri ortaya çıkıyor. 
Kadın ve erkekler ata bindik-
lerinden kendilerine rahatlık 
sağlayacak kıyafetleri tercih et-
mişlerdir.” dedi. Çakan,çinile-
rin üzerindeki motifler Antalya 
Olgunlaşma Enstitüsü atölyele-
rinde kıyafetlere ve aksesuarlara 
işlendi. Kıyafetlerde bol miktar-
da deri, metal ve keçe kullanıldı.
Anadolu’daki dokuma örnekle-
rini kendi dokuma atölyemizde 
dokuduk. Keçe dövmelerini ve 
başlıkları kendimiz yaptık.Min-
yatürlerden yola çıkarak takke,-
külah,kavuk,sarık,börkleri ve 
saç şekillerini inceledik.Hem er-
kek hem de kadınlarda uzun saçı 
tercih etmişler, başlıklarda ak-
sesuarları kullanmışlardır.Slayt 
eşliğinde Selçuklu kıyafetleri 
hakkında bilgi veren Çakan, An-
talya’dan getirdikleri 3 Selçuklu 
kıyafetini dinleyicilere tanıttı : 
“Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 
1.Alaaddin Keykubat adını ver-
diğimiz giysileri Karatay Medre-
sesindeki Kubadabad Saray çini-
lerinden esinlenerek hazırladık. 
Fabrikasyon olarak çalışmadan 
kendi atölyelerimizde kıyafetleri 
üretiyoruz.2.Alaaddin Keykubat 
ve Gıyaseddin Keyhüsrev giysi-
lerini heykelciklerden yola çıka-
rak oluşturduk.Makperi Hunad 
Hatun giysisinde ipek ve keçe 
yedirme tekniğini kullandık.Ku-
maşı Erzurum ehram dokuma-
sından yapılan Gevher Nesibe 
Hatun giysisinde saray çinilerin-
den yararlandık.Melike-i Adile 
Sultan giysisi sultanın ata bindi-
ğini düşündüğümüz için oldukça 
rahat bir giysidir.” 
n HABER MERKEZİ

AGD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Helal Kazanç ve Helal Gıda Konferansı’nda konuşan Prof. Dr. 
İbrahim Halil Sugözü, “Sıfır enflasyon ve sıfır faiz mümkündür” dedi, üretime dayalı ekonomiye dikkat çekti

‘Sıfır enflasyon ve 
sıfır faiz mümkündür’

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya Şubesi tarafından, Şırnak 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Halil Sugözü’nün katılımı ile “He-
lal Kazanç, Helal Gıda” ana başlı-
ğına Faiz Belası ve Çözüm Yolları 
Konferansı düzenlendi. Toplantıya 
çok sayıda dernek mensubu katıldı. 
Kur’an tilaveti ve sinevizyon gösteri-
mi ile başlayan programın açılış ko-
nuşmasını yapan AGD Konya Şube 
Başkanı Mehmet Parlak, “İki ay 
önce ‘Yitirdiğimiz kavramlar’ konfe-
ransını yapmıştık. Hepimizi yakinen 
ilgilendiren, tüm dünyayı ilgilendi-
ren faiz belası ile ilgili bir konferans 
düzenliyoruz. Erbakan Hocamız 
1969’da çıktığı zaman faizci düzen 
yerine adil ekonomik düzenin ger-
çekleşmesi hususunda çalışmalarını 
yaptı. İnsanlık adil bir düzen arıyor, 
faizci düzenden şikayet ediyor. Fakat 
basını ellerinde bulundurdukları için 
güllük gülistanlık bir tablo ortaya 
koyuyorlar. Biz bu yanlışı anlatmak-
la mükellefiz. Bakara suresinde faiz 
alanlarla ilgili ‘Onlar Allah ve resulü-
ne savaş açmış gibilerdir’ deniliyor. 
Biz bu ayeti gördükten sonra etrafı-
mızdaki insanlara daha çok ulaşmak 
ve adil ekonomik düzeni, anlatmak 
zorundayız” ifadelerine yer verdi.

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ KREDİ ÇEKMİŞ
Daha sonra söz alan  Prof. Dr. 

İbrahim Halil Sugözü, “Faizden ne-
den bu kadar çok bahsediyoruz. Bir 
insan yanlış yapar, gider kredi alır, 
gider bir kredi daha alır, öder gider. 
Niye uğraşıyoruz bu faizle?Faizin 
hep kişisel boyutunu düşünüyoruz. 
Faiz tek boyutlu değil, özel sektör 
ve devlet üzerinde büyük bir yüktür. 
Geçen sene 50 milyar TL’ye yakın 
faiz ödemiştik, bu sene 72 milyar 
TL faiz ödenecek, gelecek sene 117 
milyar TL  bütçeden faiz ödenecek. 
Diyorlar ya ‘Bizim borcumuz kalma-
dı’ diye, peki bu neyin faizi?” dedi. 
Hane halkı kredi borçlarının 525-
530 milyar TL civarında olduğunu 
ifade eden Sugözü, şöyle konuştu: 
“Eskiden buna katrilyon diyorduk. 
Bunun içinde 100 milyar TL’si kredi 

kartı borcu. Kredi kartı kullananların 
yüzde 90’ı borcunun asgari tutarını 
ödüyor. Geri kalanı faizle bir sonraki 
aya kalıyor. Geri borçlar ise ev, araç, 
ihtiyaç kredileri vesaire. 2002’de bu 
miktar 6,5 milyar TL idi. 2002’de 
halkın kullandığı kredi 2 milyar TL 
idi bugün 400 milyara çıkmış. Kişi 
olarak bakarsak 2002’de 1,5 milyon 
kişi kredi çekmiş, nüfusa oranlar 40 
kişide 1 kişi yapıyor. Bugün 27 mil-
yon kişi kredi çekmiş. Üç kişiden biri 
kredi çekmiş yani. Bir aileden birden 
fazla kişi kredi çekmiş demek bu. 
Özel sektörde bugün kredi miktarı 
1,5 trilyon TL eski para ile karşılığı 
yok. Paranın büyüklüğünü anlamak 
için şöyle söyleyeyim Şırnak’ın 3’te 
ikisi yıkılıp yeniden imar edildi, har-
canan para 1 milyar TL. Her yıl 100 
milyar TL KOBİ kredileri artıyor. 
Yani KOBİ’ler borcunu borçla kapa-
tıyor. Devletimizin de 700 milyar TL 
dış borç hariç borcu var. Yaklaşık 3 
trilyon TL toplam borç var. Merkez 
Bankası’nın bastığı para maksimum 
100 milyar TL. Piyasada 100 milyar 
TL para varken 3 trilyon TL banka-
lar nasıl borç verebiliyor? Paradan 
para üreten bir sistem var. Bu sis-
tem kırılmadığı sürece hiçbir başarı 
elde edilemez.”

SIFIR ENFLASYON VE 
SIFIR FAİZ MÜMKÜNDÜR

Dünyada parayı Siyonizm’in ve 

Rothschild ailesinin yönettiğini söy-
leyen Sugözü, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Yahudiler kendi arala-
rında faiz alıp veremezler fakat dışa-
rıdan alırsa caizdir. Müslümanlarda 
ise faiz şeksiz şüphesiz haramdır. 
Kur’an’da faizin arta kalanını alanlar 
için ‘Allah ve resulüne harp ilan et-
mişlerdir’ deniliyor. Bu kadar kesin. 
Peki Hristiyanlık? Onlar da Protes-
tan mezhebi diye bir mezhep çıkar-
tılıyor. Kurucuları Calvin ve Martin 
Luther. Bu iki kişinin düşüncelerine 
bakılırsa, ‘Bu haram olan faiz aslın-
da tefeci faizidir. Piyasada belli bir 
oranın altındaki faiz caizdir’ diyorlar. 
‘Faizsiz bir düzen mümkün değil, 
faiz dünya gerçeğidir’ diyorlar ay-
rıca. Günümüzde de Müslümanlar 
arasında bu söylemlere rastlıyoruz. 
Şimdi faiz caiz hale getirildi. Bu bir 
gaflettir. Bizim ilahiyatçılarımız faize 
bir haram desinler, biz iktisatçılar 
gerisini hallederiz Allah’ın izni ile. 
Enflasyon kadar oran faiz olmaz di-
yenler var. Şimdi faiz yüzde 25 oldu. 
Bu caiz mi olacak? Peygamber efen-
dimiz, buğdayla buğday, gümüşle 
gümüş, her birini misliyle değiştire-
bilirsiniz diyor. O zaman biz de TL 
ile TL, dolar ile doları değiştirebiliriz. 
1 kuruş artırırsanız faiz olur. Eğer 
enflasyonu normalleştirirsek, enf-
lasyonu sıfırlamak için de uğraşma-
yacağız. 0 enflasyon mümkün değil 

zaten diyeceğiz. Sıfır enflasyon ve 
sıfır faiz mümkündür. Bakın Japon-
ya’ya. Ben dinine değil, ekonomisine 
bakıyorum. peki nasıl bu hale geldi? 
İç açıklarını kapattı, bütçesi denk, 
dış açığı yok. Üretmiş, markalaşmış 
ve dışarıya satmış. Erbakan hoca-
nın iktidarında ilk yaptığı iş, denk 
bütçe, dışa bağımlılıktan kurtulmak 
için atılmış ilk adımdır. Eğer içeride 
açığınız yoksa, borçlanmaya ihtiyaç 
olmaz, faiz ödemeye ihtiyaç kalmaz. 
Şimdi Merkez Bankası faizleri neden 
artırdı? Yüzde 6 arttı. Sebep para 
yok. Her yıl 50 milyar dolar açık ve-
riyoruz. Zamanında 15 milyar dolar 
ile krize girmiştik. Şimdi borç para 
arıyoruz.” 

KURTULUŞ İSLAM’DA
Sugözü, konuşmasının deva-

mında şu ifadelere yer verdi: “Dış 
güçler bir para sistemi geliştirdi. 
Tam rezerv sisteminden doymadı-
lar, kısmı rezerv sistemini uygula-
maya geçtiler. Bankalar ellerinde 
para olmamasına rağmen kat kat 
borç veriyorlar. Elde 100 milyar TL 
var, 2,7 trilyon TL borç vermişler. 
Örneğin bankaya 1000 TL para ya-
tırıyorsunuz, banka bunu alıyor, yüz 
TL’sini zorunlu karşılık olarak ban-
kada tutuyor. 900 lirasını kredi veri-
yor. Kediyi çeken ev alıyor, ev sahibi 
o parayı bankaya yatırıyor. Aynı pa-
rayı banka 90 lirasını bankada tutu-
yor, 810 lirasını tekrar kredi veriyor. 
Kredi alan araba alıyor, araba sahibi 
parayı alıp bankaya yatırıyor, banka 
yine kredi veriyor. Böyle böyle 1000 
TL’den 10 bin TL olmayan para çı-
karıyor. Halka kredi veriyor, olma-
yan paradan faiz kazanıyorlar. Bu 
yüzden devlet, parayı kontrol ede-
miyor. Devlet ortaya bin TL koyuyor, 
piyasada bir 10 bin TL var. Bu para 
sisteminden, kısmi rezerv sistemin-
den kurtulamazsak, biz bağımsız-
lığı elde edemeyiz. İstedikleri gibi 
bizi ellerinde oynatırlar. Bunlardan 
kurtulmanın çaresi İslam’dır. İslam 
sosyal hayatla, ekonomi ile ilgili de 
kurallar koymuştur. Alimler, buna 
İslam ekonomisi demişlerdir.”
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar

Mehmet Parlak Prof. Dr. İbrahim Halil Sugözü
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Milli Görüş camiasına uzun süre hizmet eden, 28 Şubat sürecinde Milli Gençlik Vakfı’nın Konya İl Başkanlığı’nı yapan, 
hayır ve dava adamı Sahip Eke hayatını kaybetti. Merhum Eke, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Sahip Eke dualarla uğurlandı

Milli Gençlik Vakfı (MGV) 
Konya Şubesi eski başkanların-
dan Sahip Eke, geçirdiği kalp krizi 
sonucu kaldırıldığı Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde ha-
yatını kaybetti. Yüzlerce hafı-
zın yetişmesinde emekleri olan, 
Veysel Karani Kur’an Kursu Der-
neği’nde özverili çalışmalarıyla 
dikkat çeken ve bir vakıf insanı 
olarak anılan merhum Sahip Eke, 
dün öğle namazına müteakip Ha-
cıveyis Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından sevenlerinin 
omuzlarında taşınarak Üçler Me-

zarlığı’nda toprağa verildi. 66 ya-
şında ve 2 çocuk babasıyken ha-
yatını kaybeden merhum Eke’nin 
cenaze törenine AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Ana-
dolu Gençlik Derneği (AGD) ve 
Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel 
Başkanı Salih Turhan, Saadet 
Partisi Konya İl Başkanı Avukat 
Hasan Hüseyin Uyar, başkan yar-
dımcıları, ilçe başkanları, AGD 
Konya Şube Başkanı Mehmet 
Parlak, Karatay Belediye Başkan 
Adayı Avukat Hasan Kılca, Eği-
tim Bir-Sen Konya Şube Başkan 
Yardımcısı Aziz Anik, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, Eke 
ailesinin akrabaları, yakınları, se-
venleri, dostları ve çok sayıda kişi 
katıldı. 

TAZİYE MESAJLARIYLA 
BAŞSAĞLIĞI DİLENDİ

Dava adamı ve vakıf insanı 
Sahip Eke’nin vefatının ardın-
dan AGD – MGV Başkanı Salih 
Turhan bir mesaj yayımlayarak, 
“Milli Gençlik Vakfı Konya eski 
şube başkanımız, kıymetli dava 
adamı Sahip Eke ağabeyin vefa-
tını öğrendik. Allah rahmet ey-
lesin, mekanı cennet, makamı âli 
olsun. Ailesinin ve sevenlerinin 
başı sağolsun” dedi. AGD – MGV 
Konya İl Başkanı Mehmet Parlak 
da mesajında, “Milli Gençlik Vak-

fı eski Konya şube başkanımız 
Sahip Eke vefat etmiştir. Allah 
rahmet eylesin. Camiamızın başı 
sağolsun. Yakınlarına sabrı cemil 
niyaz ederim” dedi. Saadet Parti-
si Gençlik Kolları Genel Başkanı 
ve Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman ise, “MGV Konya eski 
Şube Başkanlarımızdan Sahip 
Eke’nin vefatını üzüntüyle öğ-

renmiş bulunmaktayım. Merhum 
Başkanımıza Allah’tan rahmet, 
camiamıza başsağlığı diliyorum” 
mesajını yayınladı. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak merhum Sahip Eke’ye Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına sabr-ı cemil niyaz 
ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

Sedat Altınay’ın yengesi Şadan Altınay vefat etti
Konya Emlakçılar Odası Baş-

kanı Sedat Altınay’ın abisi Vedat 
Altınay’ın eşi Sadan Altınay (55 
yaşında) vefat etti. Merhume Şa-
dan Altınay Musalla mezarlığına 
defnedildi.

Merhume Şadan Altınay’ın 
cenazesi 19 Ocak 2019 Cumar-
tesi günü Nalçacı yolu üzeri Mu-
salla Mezarlığı yanında bulunan 
Büyük parsana camiinde öğle 
namazına müteakip kılınan ce-
naze namazının ardında Musalla 
mezarlığına defnedildi. Cena-
zeye Konya Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliği (KONESOB) 

Başkanı Muharrem Karabacak, 
Eski Başkanı Bekir Duvarcı, Oda 
Başkanları, STK’ların Başkan ve 
temsilcileri ve çok sayıda akra-
baları ile sevenleri katıldı. İmam 
Hatip Hakan Gümüştaş’ın kıldır-
dığı cenaze namazının ardından 
Merhume Şadan Altınay Musalla 
Mezarlığına defnedildi. Yenigün 
Gazetesi olarak merhume Şadan 
Altınay’a Allah’tan rahmet, Baş-
kan Sedat Altınay ve abisi Vedat 
Altınay’a başta olmak üzere Al-
tınay ailesine ve sevenlere baş-
sağlığı diliyoruz.
n HABER MERKEZİ

Milli Görüş camiasına uzun süre 
hizmet eden, 28 Şubat sürecinde Milli 
Gençlik Vakfı’nın Konya İl Başkanlığı’nı 

yapan, hayır ve dava adamı ,

Sahip EKE’nin

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Doğaya bir de onların gözünden bakın Altunyaldız, Ribat Aşevi’ni ziyaret etti
Ümide Güler Atsüren Anao-

kulu öğrencileri, Konya’daki doğal 
alanlarda ekosistem ile ilgili edin-
dikleri bilgileri fotoğraf sergisinde 
ziyaretçileri ile buluşturdu. Konya 
Ümide Güler Atsüren Anaoku-
lu, doğa ve çevre bilincini oluş-
turmak adına bir projeye imza 
attı.  ‘Okullarda Orman Programı’ 
kapsamında gerçekleşen projeyle 
Ümide Güler Atsüren Anaokulu 
öğrencilerine ilköğretim ve okul 
öncesi doğa bilincinin oluşmasında 
yardımcı oluyor. Öğrenciler anao-
kulunda faaliyet gösteren eğitim-
cilerin rehberliğinde Konya’daki 
ormanlara düzenlenen gezi turla-
rında orman ekosistemi hakkın-
da bilgi ediniyor. Bu çerçevede 
öğrenciler bugüne kadar doğa ile 
ilgili edindikleri deneyimleri “ Ço-
cukların Gözünden Konya’daki Or-
manlar” isminde bir fotoğraf ser-
gisiyle tanıttı. Fotoğraf sergisinin 

açılışında öğrenciler ziyaretçilere 
renkli kağıtlarla sardıkları çeşitli 
ağaçların tohumlarını dağıttı. Kon-
ya Kentplaza AVM’de gerçekleşen 
öğrenci velileri ve eğitimcilerinde 
katıldığı sergiye halktan da ilgi yo-
ğun oldu. Anaokulunun göstermiş 
olduğu faaliyetler hakkında bilgi 
veren Ümide Güler Atsüren Ana-
okulu Müdürü Funda Yorgancılar, 
projeye dayalı eylem planının 2 yıl 

boyunca uygulanacağını söyledi. 
‘Okullarda Orman Programının’ 
uygulanması anlamında Türki-
ye’deki sayılı okullar arasında ol-
duklarını ifade eden Yorgancılar “ 
‘Okullarda Orman Projesi’ tasar-
rufla ilgili uluslar arası düzeyde 
bir çalışmadır. Bu proje ile birlikte 
nesli tükenen hayvanlar ve bitkiler 
üzerine  farkındalık çekmek istiyo-
ruz” dedi. n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya milletvekili 
Ziya Altunyaldız, Ribat Aşevi’ni zi-
yaret ederek çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. Ribat Eğitim Vakfı bün-
yesinde faaliyet gösteren ve Kon-
ya’da günlük binlerce aileye yemek 
ve gıda dağıtımı yapan Ribat Aşe-
vi’ni ziyaret eden AK Parti Konya 
milletvekili Ziya Altunyaldız, Kon-
ya merkezli, dünya mazlumlarına 
ulaşan Ribat Eğitim Vakfı’nı tebrik 
ederek çalışmalarında başarılar 
diledi. Konya’da binlerce aileye 
günlük sıcak yemek ve ayni, nakdi 
yardımda bulunan Ribat Aşevi’nin 
çalışmalarını yerinde inceleyen 
Ziya Altunyaldız, Ribat Eğitim 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Küçüktoka’ya 
teşekkür etti. Altunyaldız, Konya 
merkezli bir vakıf olan RİBAT Eği-
tim Vakfı, “sadece Konya’da değil 
tüm dünyada mazlumların sesine 
ses olmuştur. Medeniyetimizin 

vakıf medeniyeti olduğunu tüm 
dünyaya hatırlatan Ribat Eğitim 
Vakfı’nın çalışmalarını takdirle 
izliyor, teşekkür ediyorum” dedi. 
Ziyaretinden dolayı AK Parti Kon-
ya milletvekili Ziya Altunyaldız’a 
teşekkür eden Ribat Eğitim Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Küçüktoka da Altunyaldız’a tablo 
hediye etti. Öte yandan ziyarette 
Ribat Yönetim Kurulu Üyesi Mu-
rat Döğdü ve Ribat Aşevi Başkanı 
Ali Sakman da yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti’den yeni dönemde de Akşehir’e başkan adayı olarak belir-
lendi. Akkaya’nın dünürü Ekrem Yüce de AK Parti’den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu

Dünürlerin ikisi de
belediye başkan adayı

ÇAYKUR eski Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Yüce, AK Parti’den Sakarya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Adayı gös-
terildi. Dünürü Konya’nın Akşehir 
ilçesi Belediye Başkanı AK Parti’li 
Salih Akkaya’nın da yeniden bele-
diye başkan adayı olduğu açıklandı.

AK Parti Konya İl Başkanlı-
ğı, cuma günü düzenlenen törenle 
31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdare-
ler Genel Seçimleri için ilçe belediye 
başkanlarını açıkladı. Açıklanan 31 
ilçe belediye başkanı arasında 2014 
yılında Akşehir Belediye Başkanlı-
ğı’na seçilen Salih Akkaya, yeniden 

aday gösterildi.
Ziraat Yüksek Mühendisi olan 

Akkaya’nın dünürü olan Çaykur Ge-
nel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ekrem Yüce de AK Parti’den 
Sakarya Büyükşehir Belediye başka-
nı adayı olarak gösterilmişti. Yüce de 
adaylığı nedeniyle genel müdürlük 
görevinden istifa etti. 

Nasreddin Hoca ve Napolyon 
kirazıyla tanınan Akşehir’de ikinci 
dönem belediye başkanlığı yapmaya 
hazırlanan Salih Akkaya’nın oğlu Al-
peren Arif Akkaya, Ekrem Yüce’nin 
kızı Sercana Yüce ile 2015 yılında 
dünya evine girdi. n DHA

‘Sendikacılık, toplu sözleşmeden ibaret değildir’
Özçelik-İş Sendikası Genel Baş-

kanı Yunus Değirmenci, Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı 
ziyaret etti. Özçelik-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Yunus Değirmenci ve 
yönetim kurulu üyeleri ile Seydişehir 
Şubesi Başkanı Ferhat Çelikbaş Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal ile birlik-
te uzun süre sohbet etti. Seydişehir 
Eti Alüminyum A.Ş.’de çalışan bin 
200’e yakın üyelerinin toplu iş söz-
leşmesi için Seydişehir’e geldiklerini 
kaydeden Özçelik İş Sendikası Genel 
Başkanı Yunus Değirmenci, günde-
mi değerlendirmek için bir dizi ziya-
rette bulundukları kaydetti. 

Hak İş’e bağlı Özçelik İş Sendi-
kasının fikrinin ve izlediği politikanın 
Türkiye’de herkes tarafında bilindi-
ğini kaydeden Yunus Değirmenci, 
“Milliyetçi, muhafazakar bir yapısıyla 
Hak İş’in önderliğinde Cumhurbaş-
kanımızın çizdiği bir yolda yürüyen 
bir anlayışla yolumuza devam ediyo-
ruz. Hem toplu iş sözleşmelerimizde, 
hem örgütlenmelerimizde, hem de 
teşkilat yapımızda memleketimizin 
milli manevi değerlerini korunma-
sında ülkemizin karşılaştığı sorunla-
rın çözümünde aktif rol alan bir sen-
dikal anlayışı temsil ediyoruz” dedi. 
Sendikacılığı sadece toplu sözleşme 

ve örgütlenme yapan bir yapıdan, 
ülkenin mutluluk ve sorunları için 
çalışan bir yapıya kavuşturulduğunu 
kaydeden Başkan Değirmenci, “Bu 
durumdan çok mutluyuz. Yani sizin 
derdiniz bizim derdimiz, bizim derdi-
miz sizin derdiniz. Seydişehir’e baktı-
ğımızda Türkiye’yi ilgilendiren hepi-
mizi ilgilendiren çok ciddi bir kuruluş 

var. Bu işletmenin yaşaması, ayakta 
kalması daha büyümesi için Özçelik 
İş Sendikası olarak yerel yönetim-
ler olarak işverenlerimizde birlikte 
politika yaparak hayata geçirmek 
istiyoruz. Toplu sözleşmeler gelir ge-
çer, üç aşağı, üç yukarı olur. Önemli 
olan işin ve işyerinin devamlığı önce 
işletmemiz ayakta kalacak, ekonomi 

olarak büyüyecek, gelişecek bizde o 
paydan  ekonomi olarak faydalanaca-
ğız. Sosyal ortağız. Amacımız sosyal 
bir şekilde kazanılan paydan tokala-
şarak adaletlice pay almak” şeklinde 
konuştu. Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal da “Etibank Alümin-
yum Tesisleri Türkiye’nin ilk ve tek 
alüminyum fabrikası. Buna benzer 
işletmelere Türkiye’nin ihtiyacı var. 
Bir ülkenin kalkınması sanayi alt ya-
pısının ayaklarının sağlam olmasına 
bağlı. Bu tür kuruluşlarımızın bü-
yüyerek devam etmesi gerekli. Bü-
yümesi için personelinin gönüllü ve 
özveri ile çalışması gerekiyor. Bunun 
için de ekonomik olarak karşılığını 
alabilmesi lazım. Hak İş’in kuruluş 
amacını hepimiz biliyoruz. İşçi ayağı-
nın sağlamlaştırılması ve bu ülkenin 
maddi manevi gelişmesinin beraber 
yürütülmesi  noktasında kurulan bir 
sendikamız. Burada işçi hem kazan-
dıracak hem de kazanacak. Yani bin-
diğimiz dalı kesmek için mücadele 
edersek bindiğimiz dalla birlikte dü-
şeriz. Dolayısı ile hem kazandıracak 
hem de kazanacak bir orta yolun bu-
lunması gerekiyor bu çalışmalarda. 
Bizim üzerimize düşen birşey olursa 
biz her zaman buradayız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Geçen haftaki yazım-
da blockchain özellikle 
kripto para hakkındaki 
mesafeli düşüncelerimi 
gerekçeleri ile sizlere 
aktarmaya çalışmıştım. 
Bu hafta ise, ihracat ve 
ithalat işlemlerinde öde-
me unsuru olarak “kripto 
paranın” hangi zorunlu-
luklar karşısında nasıl ve 
hangi amaçla kullanılabi-
leceğini örneklerle sizlere aktarmaya 
çalışacağım. 

ÖNCELİKLE KURAL BİR 
İhracatçı firmalarımız öncelikle 

kripto para kullanımını örneğin bitco-
ini paradan para kazanmak amacıyla 
kullanmayacaklar sadece bazı zorun-
luluklardan kaynaklı kullanacaklar.  
İşin temel felsefesini oluşturmak 
çok önemli yoksa iş başka boyutlara 
gider

NEDİR BU ZORUNLULUKLAR? 
İthalatçı ülkelerin, ülkeden para 

çıkışına engel koyması birinci zorun-
luluktur. Dolayısıyla birçok ülkede 
kambiyo sınırlılıklarından kaynaklı 
para çıkışına engel veya kısıtlama ko-
yan ülkelere yapılan ihracattaki mal 
bedellerinin tahsili için blockchain 
üzerinden kripto parayı kullanabiliriz. 
Günümüzde ağırlıklı olarak bazı Türki 
Cumhuriyetlerde bu problemi yaşa-
yabiliyoruz. Yakın zamanda en fazla 
ülkemizden Türkmenistan’a yapılan 
ihracat sonucunda ödenecek mal 
bedelinin tahsili konusunda sıkıntıları 
fazlaca yaşadık. 

Diğer bir zorunluluk ise, Ameri-
ka’nın İran’a koyduğu ambargo ne-
ticesinde yapılan ihracatlardaki mal 
bedellerinin bankalar kanalı ile yapı-
lamaması veya sıkıntı yaşanmasıdır.  

PEKİ, NASIL KULLANACAĞIZ? 
Burada belirteceğimiz bir diğer 

önemli kural ise, ihracat bedellerinin 
tahsili konusunda “anlık olarak” fiyatı 
belirlemek ve anlık olarak hesaba 
ilgili paranın geçilmesini sağlamak. 
Yoksa hiç tahmin edemeyeceğiniz 
zararlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Sürecin uygulanabilir olması için 
her iki tarafında (ihracatçı ve ithalatçı) 
kripto para hesabının olması gerekir. 

Böylelikle rahatlıkla it-
halatçı firma sizin he-
sabınıza kripto parayı 
geçebilir ve sizde anlık 
olarak bunu yerel pa-
raya çevirebilirsiniz. 

Eğer ki tarafların 
kendilerine ait krip-
to hesapları yoksa 
bunun çözümü de 
sayıları azda olsa yeni 
sektör olarak doğan 

aracıların bu işlemleri gerçekleştir-
mesi. Buradaki kritik konu ise, bu 
işe aracılık edenlerin uluslararası 
network ağının çok iyi olması ve ih-
racatçı firma olarak muhatabınızın 
Türkiye’de yerleşik olması lazım ki 
çok iyi bir sözleşme ile kendinizi ga-
rantiye alın. 

ARACILARLA ÇALIŞMAYA 
ÇOKTA UZAK DEĞİLİZ ASLINDA

Neden mi? Örneğin İran ihracat 
bedellerinin birçoğu para transferi ile 
sağlanmıyor da o yüzden. Nasıl mı? 
Ülkemizdeki ihracatçı firma İran’a 
malını satıyor ve İran’daki firmanın 
anlaşmalı olduğu ülkemizdeki bir 
döviz bürosundan (genellikle İstan-
bul’da) gidip paranızı yani ihracata 
konu olan mal bedelinizi alabiliyor-
sunuz. Buradaki kritik konu ise,  ris-
ke girmemek için mal bedelini, malı 
İran’a göndermeden önce almak. 
Yoksa risk oldukça yüksek olur.  

BENİM TAVSİYEM NEDİR
İhracat yapabilmek için alter-

natif oluşturabilmek her firma için 
stratejik bağlamda çok önemli hele 
günümüz koşullarında. Dolayısıyla 
zorunluluktan kaynaklı bu gibi alter-
natif işlemleri kullanabiliriz ama ama-
cımız sadece önümüzdeki engelleri 
aşmak olmalıdır. Süreç bu gibi en-
gelleri aşmak için faydalı olabilir ama 
öğrenme süreci de maliyetli olabilir 
dedikten sonra bu gibi işlemlere 
ayıracağınız zamanı ve emeği daha 
rahat girebileceğiniz pazarlar için 
harcarsanız sizin için daha faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

SONUÇ: Teori bir yere, pratiklik 
iki yere, teori ve pratiklik her yere 
götürür.  

İHRACAT VE BLOCKCHAİN/KRİPTO PARA  (2)

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Mahsur kalan hastayı 
AFAD hastaneye ulaştırdı 

Aksaray’da kar yağışı sebebiyle 
yolları kapalı olan bir köyde rahat-
sızlanan vatandaş, AFAD ekipleri-
nin 8 çeker amfibik aracıyla alına-
rak ilçedeki hastaneye ulaştırıldı. 
Olay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine 
bağlı Akmezar köyünde yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar ya-
ğışı nedeniyle yolları kapanan köy-
de rahatsızlanan Kadir Akyüz’ün 

(38) ailesi durumu sağlık ekipleri-
ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin köye 
ulaşamaması üzerine durum İl Acil 
ve Afet Durum (AFAD) Müdürlü-
ğü ekiplerine haber verildi. AFAD 
kurtarma aracı ve 8 çekerli amfibik 
isimli araçla hastaya ulaşan AFAD 
ekipleri hastayı alarak ilçedeki has-
taneye ulaştırdı.
n İHA

Salih Akkaya Ekrem Yüce
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U16 Milli Takımı’na 
Konyalı hoca damgası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen 20. 
Mercedes-Benz Ege Kupası’nın final maçında İspanya’yı 2-0 mağlup eden teknik direktörlüğünü Konyalı 

antrenör Mehmet Yıldırım’ın yaptığı Türkiye U16 Milli Takımı, şampiyonluğa ulaştı

Teknik direktörlüğünü Mehmet 
Yıldırım’ın yaptığı Türkiye 16 Yaş 
Altı Milli Takımı’nın A ve B olarak iki 
ekiple mücadele ettiği turnuvada Tür-
kiye A, final maçında İspanya ile Altı-
nordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil 
Hamdi Tüzün Sahası’nda karşılaştı. 
Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 0-0 eşitlikle 
tamamlanan müsabakayı, 60 ve 71. 
dakikalarda Ömer Faruk Beyaz’ın kay-
dettiği gollerle 2-0 kazanarak, şam-
piyonluğa ulaştı. İspanya’da kaleci 
Alejandro Iturbe Encabo, 57. dakika-
da gördüğü ikinci sarı kartın ardından 
kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ADIM ADIM ŞAMPİYONLUK GELDİ

Turnuvaya A ve B olmak üzere iki 
takım ile katılan U16 Milli Takımı, A 
Grubu’ndan lider olarak çıktı. Burada 
Türkiye A Takımı, ilk olarak Moldo-
va’yı 4-0 ile geçti. İkinci maçında Ar-
navutluk ile karşılaşan milliler bu mü-
cadeleyi de 3-1 kazanmayı başardı. 
Türkiye A Takımı grubun son maçında 
İngiltere’yi 2-1 mağlup etti ve grubu-
nu lider olarak tamamladı. Türkiye B 
Takımı ise ilk maçında İspanya’ya 1-0 
yenilirken, Rusya’yı 1-0 ile geçti. Kır-
mızı beyazlılar Makedonya ile ise 1-1 
berabere kaldı. Grubu ikinci tamam-
layan Türkiye B, 4 puan aldı. İspanya 
lider olarak Türkiye A Takımı’nın final-
de rakibi oldu. Finalde İspanya’yı ye-
nerek kupanın sahibi Türkiye olurken, 
takımın başında Mehmet Yıldırım’ın 
olması Konyalıları gururlandırdı.

ÇOK GÜZEL BİR JENERASYON VAR
Türkiye U16 Takımı’nın Konyalı 

antrenörü Mehmet Yıldırım, yaptığı 
açıklamalarda büyük bir havuz oldu-
ğu için turnuvaya iki takım ile katıl-
dıklarını ifade etti. Yıldırım, “2003 
jenerasyonu güzel bir jenerasyon. 
40-50 kişilik güzel bir havuz var. O 
yüzden de kupaya iki takım ola-
rak katılıyoruz. Hedefimiz belli. 
Ege Kupası, gençlik geliştirme 
kupalarının arasında en önem-
lisi. Biz Türkiye olarak 20 yıldır 
ev sahipliği yapıyoruz ve bu bize 
gurur veriyor. Yurt dışında da 
aynı turnuvalar oluyor. En güzel 
turnuvayı biz düzenliyoruz. Bi-
zim çocuklarımızın gelişimi için 
çok önemli bir turnuva olacak. 
Hedefleri var 2003 takımının. 
Bu takım gelecek sene ekim 
aylarında yarışmaya başlayacak. Bu 
da en ciddi turnuvalarından birisi. Al-
tınordu’nun da tesisleri çok güzel. Her 
şey çok iyi gidiyor. 40 tane oyuncuyu 
böyle ciddi turnuvada görmek bir ant-
renör için çok sevindirici ve avantaj. 
Bunun avantajını da yaşayarak göre-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

KONYASPOR’DAN ÜÇ 
OYUNCU DAVET EDİLDİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’dan Mercedes Benz Ege Ku-
pası’na üç oyuncu davet edildi. Orta 
saha oyuncuları Muhammet Furkan 
Gülhan, Göktürk Mercimek ve Hüse-

yin Biber milli formayı giyen isimler 
oldu. B Takımı’nda yer alan oyuncu-
lar grup maçlarının tamamına forma 
giydi.

TÜRKİYE’NİN 9. ŞAMPİYONLUĞU
Bora Öztürk Turnuvası ismiyle ilk 

kez 1999 yılında oynanan, 2002’den 
itibaren de Ege Kupası adıyla düzen-

lenmeye başlanan organizasyonda 
Türkiye, 9. kez şampiyonluğa ulaş-
tı. Turnuvada Türkiye dışında, Fransa 
5’i üst üste olmak üzere 6, Yunanis-
tan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 
1’er kez şampiyon oldu. Türkiye ile 
İspanya’nın 2007’de karşılaştığı final 
mücadelesini de ay-yıldızlılar 1-0 ka-
zanmıştı.

ÜÇÜNCÜLÜK İNGİLTERE’NİN
Turnuvanın üçüncülük mücade-

lesinde İngiltere ile Rusya, Altınordu 
Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik 
Sahası’nda karşılaştı. Normal süresi 
1-1 eşitlikle biten müsabakada raki-

bine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük 
kuran İngiltere, üçüncülüğü elde etti.

ÖDÜL TÖRENİ
Final maçı sonrası ödül töreni 

gerçekleştirildi. Organizasyonu ilk 
3’te tamamlayan takımlara kupa ve 
madalyaları takdim edildi. Türki-
ye’nin kupasını, TFF Futbol Gelişim 

Direktörü ve Genç Milli Takımlar 
Sorumlusu Tolunay Kafkas ile 
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit 
Mehmet Özkan birlikte verdi. Ay-
rıca, en centilmen takım ödülünü 
İngiltere, final maçının en değerli 
oyuncusu ödülünü ise Türkiye 
A’dan Ömer Faruk Beyaz alırken, 
turnuvanın gol kralı ise İngilte-
re’den Liam Delap oldu.

FİNALİN ARDINDAN 
BÜYÜK SEVİNÇ

Türkiye U16 Milli Takımı’nın 
kazandığı şampiyonluğun ardından 
saha ortasındaki sevinci sosyal med-
yada gündem oldu. Genç futbolcular 
hep birlikte bir gösteri ortaya koyar-
ken, şampiyonluğu ‘Ne mutlu Türküm 
diyene’ şeklinde bağırarak kutladı. Bu 
kutlama büyük beğeni topladı. Milli 
takımın kazandığı şampiyonluk ile gu-
rurlanan vatandaşlar, milli duyguların 
ön planda olduğu kutlama ile daha da 
mutlu oldu.

KONYASPOR’DAN TEBRİK
Atiker Konyaspor Kulübü, Mer-

cedes Benz Ege Kupası finalinde İs-
panya’yı mağlup ederek kupanın sa-

hibi olan Türkiye U16 Milli Takımı’nı 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşım ile tebrik etti. Yapılan açık-
lamada, “Mercedes Benz Ege Kupası 
final maçında İspanya’yı 2-0 yenerek 
şampiyon olan U16 Milli Takımımızı 
tebrik ederiz” denildi.

KONYA TÜFAD, MEHMET 
YILDIRIM’I KUTLADI 

Türkiye Futbol Antrenörleri Der-
neği Konya Şube Başkanı İsmet Kara-
baba, uzun yıllar Konya futboluna hiz-
met etmiş U16 milli takım antrenörü 
Mehmet Yıldırım’ı Ege Kupası şam-
piyonluğundan dolayı tebrik ederek, 
başarılarının devamını diledi.

TÜFAD Konya Şube Başkanı İs-
met Karababa, yaptığı açıklamada, 
“Konya futbolunun yetiştirdiği önemli 
futbolcu ve teknik adamlarımızdan 
üyemiz Mehmet Yıldırım’ın teknik 
sorumluluğunu yaptığı, U16 Milli ta-

kımımızın Ege Kupası’nda şampiyon 
olması ülkemize, şehrimize ve spor 
camiamıza büyük gurur yaşatmıştır. 
Ege Kupası grup maçlarında Milli 
takımımız, Dünya futbolunun devleri 
İngiltere’yi 2-1 final maçında İspan-
ya’yı 2-0 gibi skorla yenerek şampi-
yonluğa ulaşması bu başarılı sonuca 
ayrı bir değer katmıştır. Ege Kupası 
grup maçlarında; Moldova’yı 4-0, 
Arnavutluk’u 3-1, İngiltere’yi 3-2 ye-
nerek finale çıkan U16 Milli takımımız 
finalde karşılaştığı İspanya’yı 2-0 gibi 
net bir skorla yenerek yenilgisiz şam-
piyon olmasını hocamızın başarısı ve 
Türk futbolunun geleceği adına çok 
önemsiyoruz. Bu başarıda önemli bir 
katkısı olan Mehmet Yıldırım hocamı-
zı, ekip arkadaşlarını ve futbolcularını 
kutluyor, başarılarının devamını dili-
yoruz” dedi.   
n SPOR SERVİSİ

Stat: Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası
Hakemler: Sefa Can Meral, Tansu Doğan Yılmaz, Uğur Başdaş, Niyazi Aykan Ceylan
Türkiye: Ahmet Çağrı Güney, Murat Şenel (Dk. 79 Seyhan Yiğit), Emin Bayram, Ravil 
Tagir, Bartuğ Elmaz (Dk. 77  Yiğit Emre Çeltik), Tuğbey Akgün, Ömer Faruk Beyaz 
(Dk. 77  Göktan Gürbüz), Emre Demir (Dk.77 Sarper Çağlar), Ali Sühan Demirel, 
Abdullah Soğucak (Dk. 47 Selman Faruk Dibek), Ahmet Gülay (Dk. 79 Rojan Sarıbaş)
İspanya: Alejandro Iturbe Encabo, Ferran Ruız Marti (Dk. 78 Joan Gallego Benavent), 
Adrian Granado Lozano, Nestor Lucas Rey (Dk. 67 Jordı Ortega Lluch), Miguel Rodri-
guez Vidal (Dk. 41 Ruben Iranzo Lendınez), Israel Salazar Piriz, David De La Vibaro 
Bonilla, İbrahima Camara Silva (Dk.41  Bruno Iglesias Lois), Javier Serrano Martinez 
(Dk.78 Alvaro Perez Campo), Hugo Novoa Ramos (Dk.41 Alan Godoy Dominguez), 
David Vilan Alonso (Dk.58  Ibon Ispizua Helguera)
Goller: Ömer Faruk Beyaz (Dk. 60 ve 70)
Sarı Kartlar: İbrahima Camara Silva, Ruben Iranzo Lendinez, Alan Godoy Domingu-
ez, Emre Demir, Ahmet Gülay
Kırmızı Kart: Alejandro Iturbe Encabo (Dk. 56)



Akşehirspor büyük avantaj sağladı
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta ikinci yarı maçları oynandı. Temsil-

cilerimizden Sarayönü Belediyespor haftayı BAY geçerken, lider Kırıkka-
le Büyük Anadolu Spor’un puan kaybettiği haftada Çubuk Spor’u yenen 
Akşehirspor büyük avantaj sağladı. Bir diğer Konya ekibi Karapınar Be-
lediyespor ise kendi sahasında mağlup oldu.

AKŞEHİR EVİNDE KAZANDI
BAL’da ligin ikinci yarısı başladı. Şampiyonluk mücadelesi veren 

Akşehirspor, 14.hafta maçında Çubuk Spor’u konuk etti. Güçlü rakibi 
karşısında iyi bir oyun ortaya koyan kırmızı beyazlılar, karşılaşmada 3-1 
galip ayrıldı. Konya ekibinin gollerinin Ali Kireş (2) ve Orhan Yüksel kay-
detti. Bu galibiyet ile puanını 31 yapan Akşehirspor, liderliğe ortak oldu. 
Ligin zirvesinde bulunan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Keçiören Beledi-
yesi Bağlum Spor ile 0-0 berabere kalarak puanını 31 yaptı. Temsilcimiz 
Akşehirspor, ligde bir sonraki hafta Sandıklıspor deplasmanına gidecek. 
Rakibinin puan kaybetmesi ile şampiyonluk şansı artan kırmızı beyazlı-
lar, Sandıklı’yı da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

KARAPINAR MAĞLUBİYET İLE BAŞLADI
Ligin ikinci yarısının ilk maçında Konya ekiplerinden Karapınar Bele-

diyespor, ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Yeniçağa’yı konuk etti. Kötü 
bir performans sergileyen yeşil siyahlılar karşılaşmadan 1-0 mağlup 
ayrıldı. Karapınar, 13 puanda kalırken Yeniçağa puanını 8’e yükseltti. 
Ligdeki diğer Konya temsilcisi Sarayönü Belediyespor ise haftayı BAY 
geçti. Yeşil siyahlılar 15.hafta maçında Karaman Belediyespor’u konuk 
ederek ikinci yarıya başlayacak.  n SPOR SERVİSİ
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Leonard Zuta 
ilk maçına çıktı

Atiker Konyaspor’un devre arasında Hırvatistan’ın Ri-
jeka kulübünden transfer ettiği Leonard Zuta Erzurumspor 
karşısında ilk maçına çıktı. Tecrübeli oyuncu ilk maçın-
da sisteme ve takıma sağladığı uyumun yanı sıra etkili 
performansı ile göz doldurdu. Leonard Zuta, girdiği 9 ikili 
mücadelenin 8’ini, 4 hava topu mücadelesinin de 4’ünü 
kazandı. Yani transfer Zuta taraftardan ve spor kamuo-
yundan tam not aldı. n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu jimnastikçiler 
milli kampa davet edildi
Amatör spor branşlarını kurumsallaştırarak spor ku-

lübü olma yolunda büyük adım atan Konyaspor spor ca-
miasının takdirini toplamaya devam ediyor.

Atiker Konyaspor’un jimnastik takımı antrenörü Şük-
rü Alp Arı ve 2 sporcu Trampolin Cimnastik Milli Takım 
Gelişim Kampına davet edildi. Antrenör Şükrü Alp Arı ve 
sporcular Esma Kaya ile Hatice Elif Buğdaycı’nın katıla-
cağı kamp 21-31 Ocak tarihleri arasında Bolu’da gerçek-
leşecek. n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporculara 
milli davet geldi

Konya’da yapılan Gençler Türkiye Taekwondo Şam-
piyonasında başarılı müsabakalar çıkaran 4 Konyasporlu 
sporcu 2019 Taekwondo Festivali kapsamında Antal-
ya’da gerçekleşecek olan 4. WT Başbakanlık Kupası ile  
6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası için 
Milli Takıma davet edildi. Konyaspor Kulübü sporcu-
larından 42 kg genç bayanlarda Ayşe Aşıcı, 59 kg genç 
bayanlarda Serenay Güçlüefe, 45 kg genç erkeklerde Ab-
dullah Dönmez ve +65 kg yıldız erkeklerde Musab Aydın 
bu önemli organizasyonda Milli Takımımız adına müsa-
bakalara çıkacaklar. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor 
lidere direnemedi

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, ikinci 
yarının açılış maçında lider 
Tuzlaspor’a konuk oldu. 1-0 
geriye düşmesine rağmen 
beraberlik golünü bulan yeşil 
beyazlı takım, 72.dakikada 
10 kişi kaldı ve 74.dakikada 
yediği gol ile karşılaşmadan 
2-1 mağlup ayrıldı

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, ikinci yarının açılış maçında lider Tuzlaspor’a 
konuk oldu. 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberlik 
golünü bulan yeşil beyazlı takım, 72.dakikada 10 kişi 
kaldı ve 74.dakikada yediği gol ile karşılaşmada 2-1 
mağlup ayrıldı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, devrenin ilk maçında ligin zirvesinde bulu-
nan güçlü rakibi Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaş-
tı. Dirençli bir oyun ortaya koyan Yavru Kartal, 10 kişi 
kalmasının ardından yediği gol ile maçtan mağlup 
ayrıldı. Anadolu Selçukspor’da mağlup olunmasına 
rağmen oynanan oyun sonraki haftalar öncesi umut 
verdi. Karşılaşmanın gollerini Tuzlaspor’da Berat Ali 
Genç ve Muhammed Akarslan atarken, Konya ekinin 
tek golünü Sertan Yiğenoğlu kaydetti.

YENİ TRANSFERLER İLK 11’DE BAŞLADI
Devre arasında altyapıdan takıma takviye yapan 

ve dış transferde sadece iki oyuncu ile anlaşma sağ-
layan yeşil beyazlı takımda, kadroya dahil edilen iki 
futbolcu da ikinci yarının ilk maçında ilk 11’de sahaya 
çıktı. Ümit Karaal ve Reşo Akın’a hazırlık maçların-

da görev veren Teknik Direktör Alper Avcı, Tuzlaspor 
karşılaşmasında eksik oyuncuların da olması ile bu 
iki futbolcuya forma verdi. Reşo Akın, 90 dakika sa-
hada kalırken, Ümit Karaal, 72.dakikada ikinci sarı 
kartı görerek oyundan atıldı. 

DİRENDİ ANCAK BAŞARAMADI
Konya Anadolu Selçukspor, Tuzlaspor deplas-

manında dirençli bir oyun ortaya koymasına rağmen 
mağlup oldu. Güçlü rakibine karşı az pozisyon veren 
yeşil beyazlı takım mücadelenin 43.dakikasında 
Berat Ali Genç’in attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 geride 
kapattı. İkinci yarıda oyuna dahil olan temsilcimiz, 
aradığı golü de buldu. 64.dakikada Sertan Yiğenoğlu 
ile skoru eşitleyen Konya ekibi, 72.dakikada 10 kişi 
kalması ile oyundan düştü. Bu durumu iyi değerlen-
diren İstanbul ekibi, 74.dakikada Muhammed Ak-
sarslan’ın attığı golle maçı 2-1 kazanmayı başardı. 
Konya Anadolu Selçukspor, aldığı mağlubiyet ile 17 
puanda kalırken, Tuzlaspor 40 puana yükselerek li-
derliğini sürdürdü. Yeşil beyazlı temsilcimiz 19.hafta 
maçında Fethiyespor’u konuk edecek. 
n SPOR SERVİSİ

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

2018-2019
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Kocaman: Kazanma odaklı takım olacağız Kocaman’dan Erzurum’a özel kadro
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 

Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Er-
zurumspor maçı ile ilgili soğuk hava 
ve zorlu zemine rağmen maçtan ga-
libiyetle ayrılmanın kendilerini mutlu 
ettiğini belirtti.

İstekli bir takıma karşı oynadık-
larını vurgulayan Kocaman, “Biz 
yön belirlemeye çalışan bir takımız. 
İkinciyle aramızda 4 puanlık bir fark 
var. Altımızdaki takımlarla da hemen 
hemen 1-2 maçlık fark var. Dolayısıy-
la bu  maç, yön belirleyeceğimiz kar-
şılaşmalardan birisiydi.” ifadelerini 
kullandı.

Bu duyguyla maça çıktıklarını ak-
taran Kocaman, “Arkadaşlarımızla, 
nasıl daha çok maç kazanırız ve doğru 
futbolu nasıl oynarız düşüncesindeyiz. 
Bugün de böyle başladık. İlk yarı plan-
ladığımız gibi geçti diyebiliriz. İstekli 
bir takımı kalemize çok yaklaştırma-
dık. Anlık durumlar dışında ilk yarının 

ortalarında kontrolü sağlayıp, devreyi 
önde bitirmeyi başardık.” şeklinde ko-
nuştu. İkinci yarıda şanssız bir gol ye-
diklerini belirten Kocaman, şöyle ko-
nuştu: “İkinci yarıya iki takım da önde 
oynayarak başladı ve kornerden gol 
bulduk. ‘Maç bitti.’ dediğimiz anda, 
Serkan belki de sezonun nazarlık golü-
nü yedi. Standartların çok çok altında 

bir şekilde kalemize gelen golle, maç 
bambaşka bir hal aldı. Erzurumspor 
kazandığı moralle direkt toplarla kale-
mize gelmeye başladı ve biz çok fazla 
çıkamadık. Kazanma odaklı bir takım 
olma yolunda ilerliyoruz. Atakları sa-
vuşturarak kazanmayı başardık. Bu 
nedenle son derece mutluyuz.”
n AA

Atiker Konyaspor ikinci yarının ilk 
maçında karşılaştığı ve 2-1 kazandığı 
Erzurumspor maçına önemli kadro de-
ğişiklikleri ile çıktı. 

Teknik direktörü Aykut Kocaman 
sakat ve cezalı oyuncuların bulun-
duğu maçın kadrosunu rakibe göre 
de dizayn ederek galibiyeti adeta 
kurguladı. 

Kalede Serkan ile başlayan Ana-
dolu Kartalı’nda kart cezalısı olan Sku-
bic’in yerine Opanasenko forma giydi. 
Bir değişiklik de savunmanın ortasın-
da yaşandı. Diagne-Filipovic’in forma 
giymesi beklenirken Aykut Kocaman 
Diagne’nin yerine Ali Turan’ı görevlen-
dirdi. Sol bekte ise yeni transfer Zuta 
görev yaptı. 

Orta sahanın ortasında Jevto-
vic-Volkan forma giyerken Jens 
Jonsson ise sürpriz bir şekilde yedek 
soyundu. Milosevic de kesik yiyen bir 
başka isim oldu. Santrfor Jahovic’in 

arkasında Fofana, Traore ve Ömer Ali 
hücüma destek verdi. 

Diagne, Yatabare ve Milosevic 

oyuncu sonradan dahil olan oyuncular 
oldu.
n SPOR SERVİSİ



TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor ikinci 
devrenin ilk maçında Tuzlaspor’a konuk oldu. Güçlü rakibi 

karşısında istediği sonucu alamayan yeşil beyazlılar, 
mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı. Yavru Kartal, bu sonuç 
ile 17 puanda kalırken, Tuzlaspor puanını 40 yaparak 

liderliğini sürdürdü.  n HABERİ SPOR 2’DE

Yavru Kartal kötü başladı

Kartal gözünü 
yükseklere dikti
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına Erzurumspor galibiyeti ile başlayan temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’da büyük bir sevinç yaşanıyor. Gözünü yükseklere diken Anadolu 

Kartalı’nda hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçı kritik hale geldi
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında dep-

lasmanda Erzurumspor’u 2-1 ile geçen temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da büyük bir sevinç yaşanıyor. Üst sıralar için bir 
hayli iddialı konuma gelen Anadolu Kartalı’nda şimdiki hedef 
Antalyaspor maçı. Yeşil beyazlılar bu maçı kazanarak yükseli-
şini sürdürmeyi amaçlıyor.
ÖMER ALİ: BAŞLADIĞIMIZ GİBİ DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Erzurumspor maçının kilidini açan golü atan Ömer Ali Şa-
hiner ikinci yarıya başladıkları gibi devam etmek istediklerini 
belirtti. Açıklamasına “Gerek hava gerekse saha koşulları ma-
çın zorluk derecesini 1-2 kat daha arttırdı” sözleriyle başlayan 
Ömer Ali Şahiner, “Buraya gelirken hedefimiz; takım olarak 
birlikte oynayarak 3 puanla dönmekti. Saha zemininin kötü 
olması iyi ve güzel futbol oynamamız anlamında bizi biraz 
zorladı. Rakibimizin daha alışık olduğu bir ortam ve atmosfer 
vardı. Fakat biz birlikte oynayarak, kapanarak ve yakaladığı-
mız kontratakları değerlendirerek maçı kazanmasını bildik. 
Bu anlamda tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya 
gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 
İnşallah iç sahada oynayacağımız Antalyaspor maçını da 
kazanarak ikinci yarıya iyi başladığımız gibi devam ettirmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

VOLKAN: ŞARTLARA UYGUN MÜCADELE SERGİLEDİK
Mücadelede maçın ikinci golünü kaydeden Volkan Fındıklı 

ise maç değerlendirmesinde, “Bakıldığında maçın önüne ge-
çen saha ve hava koşulları vardı. Hazırlık döneminden sonra 
oyunsal anlamda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. 
Bunları sahaya yansıtmak istiyorduk. Fakat bunun öncesinde 
şartlara uygun bir mücadele sergilemek zorunda kaldık. Takım 
halinde birlikte hareket ederek, iyi mücadele ederek sağlam 
durduğumuzu ve bulduğumuz pozisyonları da gole çevirerek 
galip geldiğimizi düşünüyorum. Bu maçta daha çok rakibin 
pozisyonlarını kesme, daha çok topla buluşma ve pas yaptır-
ma adına sahada yer aldım. Ofansif anlamda daha fazla şeyler 
yapmak isterdim. Ama saha ve hava koşulları buna elverişli 
değildi. Buna göre oynadık ve sonucu aldık” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

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

Konyaspor dur durak bilmeden çalışıyor

Sezonun ikinci devresine deplasmanda 
B.B.Erzurumspor’a karşı aldığı 2-1’lik galibi-
yetle başlayan temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
19.haftada iç sahada Antalyaspor ile oyna-
yacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden 
başladı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör 
Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yöne-
timinde yapılan antrenmanda tedavilerine de-
vam edilen Selim Ay, Paolo Hurtado ve Amir 
Hadziahmetovic yer almadı.  B.B.Erzurumspor 

maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yeni-
leme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu 
ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 
5’e 3 ile devam ettirdi. Oyuncular tempolu koşu 
ve 2’ye 2 hücum-savunma çalışması ile devam 
eden antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. 
Antrenmanda Selim Ay takımdan ayrı olarak, 
Uğur Demirok ise topla yapılan son bölümde 
yer almayarak fizyoterapist Salih Kırışka yöne-
timinde çalıştı. n SPOR SERVİSİ

Selçuk Aksoy: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz
Atiker Konyaspor ikinci Başkanı Selçuk 

Aksoy, Anadolu Kartalı’nın kamp döneminin 
ardından çıktığı ilk maçtan zorlu hava ve saha 
koşullarına rağmen iyi mücadele ederek aldığı 
3 puanın çok önemli olduğunu söylerken, oyun-
cuları, teknik heyeti ve takımı yalnız bırakma-
yan taraftarları kutladı.

2-1 galip geldikleri B.B.Erzurumspor ma-
çının ardından açıklamada bulunan İkinci 
Başkan Selçuk Aksoy, “İkinci yarının başlan-
gıç maçıydı. Daha öncede söylediğimiz gibi 
ikinci yarıya galibiyetle başlangıç yaparak üst 
sıralara tırmanmayı hedefliyorduk. Hem saha 
zemininden hem de soğuk hava ve hava şart-
larından dolayı zor bir maç oldu. Ama sonuçta 
galibiyetle ayrılmak güzeldi. 2-0 öne geçtikten 
sonra maç daha farklı bir noktaya gidebilirdi. 
Ama talihsiz yenen golden sonra maç biraz 
sıkıştı. Sonunda galip gelmek bizim adımıza 
güzeldi. İnşallah önümüzdeki hafta kendi sa-
hamızda oynayacağımız Antalyaspor maçı ile 
bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Takımımızın 
kamp dönemi sonrasındaki ilk maçıydı. Zaman 
içerisinde uyum sorununun ortadan kalkarak 
daha iyi şekilde futbolun sonuca yansıyacağını 

düşünüyorum. Soğuk havaya rağmen buraya 
gelen ve takımımızı destekleyen taraftarlarımı-
za da teşekkür etmek istiyorum. Yine soğuk ha-
vada ve bu zeminde mücadele eden başta ken-
di oyuncularımız olmak üzere tüm futbolculara 
da özverili mücadelelerinden dolayı teşekkür 
ediyorum” şeklinde görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ


