
Öğrenci ve öğretmenler açıkta kalmamalı! Sanayi çalışanlarına toplu konut hamlesi
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) önceki gün özel 
öğretim kurslarıyla ilgili yeni 
düzenlemelerin yer aldığı bir 
açıklama yaptı. Buna göre, 
2019-2020 eğitim-öğretim 
döneminde özel öğretim 
kurumlarının kapatılacağı 
belirtildi. Konuyu değerlendiren 
eğitim sendikaları, bu 
kurumların kapanmasıyla 
öğrenci ve öğretmenlerin açıkta 
kalmaması için uygulamanın 
altyapısının iyi oluşturulması 
gerektiğine dikkat çekiyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya Sanayi Odası 
(KSO), 2019 yılının ilk 
meclis toplantısında Konya 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı konuk etti. Burada 
konuşan ve sanayide 
çalışan vatandaşların konut 
edinmesine yönelik yaptıkları 
çalışma hakkında bilgi veren 
Altay, “Üreten, istihdama 
katkı sağlayan kardeşlerimizin 
konut edinmeleri yönünde 
önemli bir faaliyet sağlanmış 
olacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Servis taşımacılığında 
Türkiye’ye örnek şehiriz’

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası 
Başkanı Muharrem Karabacak, Konya’nın servis taşımacılığında 

Türkiye’ye örnek bir il olduğunu dile getirdi. n SAYFA 3’TE

 ‘Askeri fabrikaların
tedarikçisi olduk’

Konya Sanayi Odası 
(KSO) Başkanı Memiş 
Kütükcü, “Türkiye’nin 
‘tahıl ambarı’ olarak 
bilinen Konya, 11 
firmanın Milli Savunma 
Bakanlığına bağlı aske-
ri fabrikaların tedarikçi-
si olmasıyla savunma 
sanayisinde de söz 
sahibi olmaya başladı” 
dedi. n SAYFA 11’DE

03 KOMEK ve ASEM’de 
yeni dönem başlıyor 04 Halil İbrahim 

Dağ’a geçmiş olsun! 13 Demokrat Parti
adaylarını tanıttı

MHP Meram’dan
Kavuş’a destek

‘Karatay’ın 
çehresi değişecek’

Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş, MHP Meram 
İlçe Teşkilatını ziyaret etti. MHP 
Meram İlçe Başkanı İbrahim 
Ay, verecekleri destekle 
ittifakın ruhunu Meram’da en 
iyi şekilde yansıtacaklarını dile 
getirdi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, 
Karatay’ın 7 taşra mahallesine 
giderek vatandaşlarla buluştu, 
taleplerini dinledi. Kılca,“AK 
Parti, belediyecilikte bir marka. 
Yeni dönemde de Karatay’ın ve 
tüm mahallelerimizin çehresini 
değiştirmek için gayret edece-
ğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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MERHUM ŞENER 
VAKIF İNSANDI

SADAV Yönetim Kurulu Başkanı, NEÜ Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Muharrem 

Metin Şener’i dostları Yenigün’e anlattı. Dostları 
Muharrem Metin Şener’in dava ve vakıf insanı 

yönüne dikkat çektiler. n SAYFA 4’TE

TORKU’YA PLANLI 
SALDIRI YAPILIYOR!

Lezzeti doğallığından” sloganıyla Konya’dan çıkarak 
Türkiye’nin önemli bir markası haline gelen Torku, 

zaman zaman çeşitli saldırılara maruz kalıyor. 
Uydurma isimlerle Torku adına yazılan ve Torku’yu 

karalamayı amaçlayan bir iddia, hem sosyal 
medyadan hem de telefonlara gönderilen mesajlarla 

yayılmaya çalışılıyor. n SAYFA 11’DE

BİN 391 PROJEDEN 
678’İ TAMAMLANDI

İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı ilk toplantısı 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın başkanlığında 
gerçekleştirildi. Konya projelerinin değerlendirildiği 

toplantıda, bin 391 adet projeden 678’inin 
bitirildiği, 496 projenin üzerinde çalışıldığı, 99 adet 

projenin ise ihale aşamasında olup, 118’ine ise 
başlanamadığı bildirildi. n SAYFA 2’DE

ÜRETİME KIYMET VERİLEN
YENİ BİR TÜRKİYE’DEYİZ
Konya’da, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 
günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasiteli 15 milyon 
liraya mal olan süt işleme tesisi, törenle hizmete 
açıldı. Törende üretime kıymet verilen yeni bir 
Türkiye anlayışına vurgu yapıldı. n SAYFA 13’TE

Şehit Aileleri Sitesi büyük oranda tamamlandı

‘Boynumuzun borcu!’ 
Konya Platformu Başkanı Mehmet Ali 
Çelik, Türkiye’ye örnek bir çalışmaya 

imza atarak başlattıkları ‘Konya 
Şehidinin Emanetine Sahip Çıkıyor’ 
kampanyası kapsamında yapımına 

başlanan Şehit Aileleri Sitesi’nin 
büyük bir bölümünün tamamlandığı-
nı belirtti. Çelik hedeflerinin siteyi bu 

yıl bitirmek olduğunu söyledi.
Vali Cüneyit Orhan Toprak da sitedeki 

çalışmaları yerinde inceledi. “Men-
fur terör saldırıları sonucu yaşamını 
yitiren kahraman şehitlerimizin biz-
lere emanet ettiği yakınlarına sahip 

çıkmak bizlerin boynunun borcudur” 
diyen Vali Toprak, örnek çalışmadan 
dolayı Konya Platformu’na teşekkür 

etti. n HABERİ SAYFA 10’DA

Muhalefet yok! 
Türkiye’de yapıcı muhalefet eksikliği olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 

Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Çizgilerini kaybeden CHP ve İyi Parti, HDP ile bir işbirliği içine girebiliyor” dedi
ASLOLAN İNSANLARIN GÖNÜLLERİNE GİRMEK 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, gündeme dair değerlendirmelerde bu-
lundu. Cumhur İttifakı olarak Konya’da yerel seçimlerde 
büyük bir başarı elde edeceklerini belirten Usta, “Devam 
eden projeler ve yeni projelerle pek çok değişimi önümüz-
deki 5 yıl içinde göreceğiz ama aslolan insanların gönlüne 
girmek. Biz bunu sağlama gayretinde olacağız” dedi.

TÜRKİYE’DE MUHALEFET ÇİZGİSİNİ KAYBETTİ
Cumhur İttifakı’nın özel bir ittifak olduğunu da vurgulayan 
Usta, “Cumhur İttifakı’nı diğer ittifaklarla karıştırmamak ge-
rekir. Bizim bir taban birlikteliğimiz ve bu ülkenin gelece-
ğiyle ilgili kaygılara yönelik bir birlikteliğimiz var. Ama “AK 
Parti olmasın da ne olursa olsun” mantığıyla hareket eden 
bir muhalefet olduğu için çizgilerini kaybeden CHP ve İyi 
Parti, HDP ile bir işbirliği içine girebiliyor” diye konuştu.  
n SAYFA 2’DE
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Özel öğretim kurumlarının kapatılmasını değerlendiren eğitim sendikaları, bu kurumların kapanmasıyla öğrenci ve 
öğretmenlerin açıkta kalmaması için uygulamanın altyapısının iyi oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor

Altyapısı oluşturulmalı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

önceki gün özel öğretim kurslarıyla 
ilgili yeni düzenlemelerin yer aldığı 
bir açıklama yaptı. Buna göre, 2019-
2020 eğitim-öğretim döneminde 
özel öğretim kurumlarının kapatı-
lacağı belirtildi. Hem ailelerin hem 
çocukların hem de bu kurumların 
mağduriyet yaşamaması için bu ko-
nuda dikkatli davranmaları gerekti-
ğinin belirtildiği açıklamada,  “Milli 
Eğitim Bakanlığı, olası mağduriyet-
leri önlemek için özel öğretim kurs-
larının 2019-2020 eğitim ve öğre-
tim yılından itibaren kapatılmasına 
ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. 
Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğ-
retim Kurumları Kanunu’nda deği-
şiklik öngören çalışmanın yasalaş-
mış olması sonucunda özel öğretim 
kursları kapanacak. Bu nedenle veli 
ve öğrencilerin herhangi bir mağdu-
riyet yaşamaması için önümüzdeki 
eğitim öğretim yılından itibaren özel 
öğretim kurslarının yeni öğrenci 
kaydı yapmamaları ve bursluluk sı-
navı yapmamaları gerekmektedir. 
Örgün eğitim çağındaki öğrencilere 
okullarda, mezun öğrencilere ise 
halk eğitimi merkezlerinde ücret-
siz olarak destekleme ve yetiştirme 
kursları verilmeye devam edecek” 
denildi. Ancak, eğitim sendikaları, 
herhangi bir mağduriyet yaşanma-
ması için, yapılan değişikliğin altya-
pısının iyi oluşturulması gerektiğine 
dikkat çekerek, varsa yapılan plan-
lamanın biran önce açıklanmasını 
istiyor. 

FİZİBİLİTE OLUŞTURULMALI 
Eğitim-İş Konya Şube Başka-

nı Özgür Ulaş yiğit, “parasız eği-
tim” anlayışı yönünde alınan kararı 
olumlu olarak değerlendirdiklerini 
söyledi. Ancak bu tür değişiklikler 
yapılırken, altyapısının iyi oturtul-
ması gerektiğine de dikkat çeken 
Yiğit, sözlerine şöyle devam etti, 
“Bizim çekincemiz şu; burada oku-
yan çocuklar nasıl yerleşecek? ne-

relere yerleşecek? Okullarda derslik 
sayımız az. Temel Liseler dershane-
lerden farksız. Merdiven altı eğitim 
gibi bir şey aslında. Devlet okulların-
da düz, ortaokul, liselerde mevcut 
kapasite çok fazla. Buradan da boşa 
çıkacak öğrenciler olacak. O zaman 
bu çocuklar nereye gidecek, nasıl 
yerleşecek? İkincisi burada çalışan 
öğretmenlerin iş bulma sıkıntısı 
nasıl giderilecek? Bu konuların bir 
açıklığa çıkarılması gerekiyor.  Bu-
nun altyapısını yapmaları gerekiyor 
ve Kamuoyuna da açıklanması gere-

kiyor. O nedenle fizibiliteyi, altyapıyı 
iyi yapmaları ve bu konuda açıklama 
yapılması gerekiyor.”

FIRSAT EŞİTLİĞİ KAÇMIŞ OLACAK 
Türkiye Kamu-Sen Konya İl 

Temsilcisi Veli Doğrul da, fırsat eşit-
liğine dikkat çekti. Bu kurumların 
kapatılmasıyla Özel okulların zirve 
yapacağını belirten Doğrul, “Özel 
ders fiyatları iki katına çıkacak. Çün-
kü bazı hocaların boş günü yok. Özel 
okullar zirve yapacak. Özel okullar 
test çözüyor, soru çözüyor, etüt ya-
pıyor, ama devlet okullarında bu tür 

şeyler yok. Olsa da üniversite sınav-
ları için bir ciddi hazırlık söz konusu 
olmuyor. Bu nedenle fırsat eşitliği 
kaçmış olacak. Parası olanla olma-
yan arasında büyük fark oluşacak” 
şeklinde konuştu. 

DEĞİŞİKLİK NELER İÇERİYOR? 
MEB’den yapılan açıklamaya 

göre, dershanelerin dönüştürülme-
si sürecinde açılan temel liseler de 
2018-2019 eğitim ve öğretim yılı-
nın sonunda kanunda belirtilen sü-
reyi tamamlayarak kapatılacak.  Bu 
nedenle temel liselere yeni öğrenci 
kaydı ve bursluluk sınavı yapılma-
yacak.  Ayrıca, kamuoyunda “teş-
vik” olarak da adlandırılan eğitim ve 
öğretim desteği uygulaması, 2018-
2019 eğitim ve öğretim yılının so-
nundan itibaren kademeli olarak 
kaldırılacak. Bu uygulamadan orga-
nize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler 
dışında açılan özel mesleki ve teknik 
eğitim okullarında öğrenim gören 
öğrenciler hariç tutulacak.  Halen 
özel okullarda bu desteği alan öğ-
renciler ise öğrenim gördükleri oku-
lun öğretim kademesi süresi boyun-
ca destekten yararlanabilecek. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bin 391 projeden 
678’i tamamlandı

İl Koordinasyon Kurulunun 
2019 yılı ilk toplantısı Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak’ın baş-
kanlığında gerçekleştirildi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi yeni meclis 
binasındaki toplantıya, Üniversi-
te Rektörleri, İlçe Kaymakamları, 
Belediye Başkanları ile kamu ku-
rum ve kuruluşlarının bölge ve il 
müdürleri katıldı. Bir önceki yılın 
4’üncü dönem yatırımlarının görü-
şüldüğü toplantıda, kamu kurum 
ve kuruluşların yetkilileri kendi 
görev alanları ile ilgili gerçekleşen 
yatırımlara ilişkin sunum yaptı.

KONYA PROJELERİNDE 
SON DURUM

Yatırımcı kuruluşlardan alınan 
Dönem İzleme Raporlarına göre, 
2018 yılında yatırım programında 
bulunan bin 391 adet yatırım pro-
jesi üzerinde çalışıldı. Bu projelerin 
toplam bedeli 16 milyar 276 milyon 
lira, 2018 yılı toplam ödenekleri ise 
4 milyar 771 milyon lira olarak ka-
yıtlara geçti. 31 Aralık 2019 tarihi 
itibariyle bu ödenekler toplamının 3 
milyar 568 milyon TL’si harcanarak 

yüzde 75’lik nakdi gerçekleşme sağ-
lanmış oldu. Bin 391 adet yatırım 
projesinden 678 adet proje bitilmiş, 
496 adet proje üzerinde çalışmalar 
sürmekte olup, 99 adedi ihale aşa-
masında, 118’ine ise başlanamadı. 
Başlanamayan projelerin etüt-proje 
çalışmalarının ve ihale hazırlıkları-
nın devam ettiği bildirildi. 

SEKTÖREL DAĞILIM 
Projelerin sektörlere dağılımı 

şu şekilde; Tarım sektöründe 96 
adet, madencilik sektöründe 7 
adet, imalat sektöründe 19 adet, 
enerji sektöründe 34 adet, ulaştır-
ma sektöründe 201 adet, eğitim 
sektöründe 272 adet, sağlık sektö-
ründe 17 adet ve diğer kamu hiz-
metleri sektöründe 745 adet olarak 
gerçekleşti. Biten projeler ise şöyle; 
tarım sektöründe 42, madencilik 
sektöründe 7, imalat sektöründe 
11, enerji sektöründe 7, ulaştırma 
sektöründe 71, eğitim sektöründe 
80, sağlık sektöründe 5 ve Diğer 
Kamu Hizmetleri (DKH) sektörün-
de 455 adet olarak gerçekleşti. 
n ONUR KALKAN

Türkiye’de yapıcı muhalefet eksikliği olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “AK Parti olmasın da 
ne olursa olsun mantığıyla hareket eden bir muhalefet olduğu için, çizgilerini kaybeden CHP ve İyi Parti, HDP ile bir işbirliği içine girebiliyor” dedi

‘Muhalefetin çizgisi kaydı!’
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta beraberindeki AK Parti Tanıtım 
ve Medyadan Sorumlu İl Başkan 
Yardımcısı Fatih Özboyacı, AK Parti 
İl Yönetim kurulu Üyesi Feride Ersöz 
ile birlikte Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Ars-
lan’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Arslan, 31 
Mart Mahalli İdareler Seçim çalış-
malarında AK Parti teşkilatlarına ko-
laylıklar diledi. Konya’nın önemli bir 
şehir olduğunu ve şehrin gelişimine 
herkesin katkı sunması gerektiğini 
belirten Arslan, Konya için hazır-
lamış olduğu çalışmalarını Usta’ya 
sundu. AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta da ziyarette gündeme 
ve seçim çalışmalarına ilişkin önemli 
değerlendirmelerde bulundu. Usta, 
Cumhur İttifakı olarak Konya’da 
Büyükşehir ve 31 ilçede büyük bir 
başarıya imza atacaklarını vurguladı. 

‘ŞEHRİ DAHA İYİ NOKTAYA 
GETİRME GAYRETİNDEYİZ’ 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta yaptığı açıklamada, Cumhur İt-
tifakı olarak 31 ilçe adaylarını açıkla-
dıklarını hatırlattı. Yapılan açıklama-
nın ardından her adayları için büyük 
bir memnuniyet ve teveccühle kar-
şılaştıklarının altını çizen Usta, yerel 
seçim çalışmalarıyla ilgili olarak şun-

ları söyledi, “Adaylarımızdan büyük 
bir memnuniyet var. Sonuçta bir 
yerel seçimdeyiz ve yerel seçimler 
kişiler üzerinden yürüyor. Yerel seçi-
min genel seçimden farklı özellikleri 
var. Yerelde ne tür hizmetler bek-
leniyor, ne tür sıkıntılar var, vatan-
daşın arzuları, talepleri gibi nokta-
lara bakmamız gerekiyor. Bizim bu 
noktada bir hazırlığımız var zaten. 
Bu hazırlıkların üzerine  yeni seçim 
çalışmalarını da ekleyerek, önümüz-
deki 5 yılı nasıl yönetebiliriz bunun 
çalışması içindeyiz. amaç sadece se-
çimi kazanmak değil önümüzdeki 5 
yıl, bir ili, bir ilçeyi daha iyi duruma 
getirme gayretindeyiz.”

‘MUHALEFETİN SEÇİM 
KAZANMA DERDİ YOK!’

Cumhur İttifakı’nın özel bir itti-

fak olduğuna işaret eden Usta, ittifak 
sürecinin 15 Temmuz sonrası Yeni-
kapı süreciyle birlikte güçlendiğini 
söyledi. Bu anlamda Cumhur İttifa-
kı’nın ülkenin birlik ve beraberliği 
için oluşturulan bir ittifak olduğuna 
değinen Usta, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Cumhur İttifakı’nı diğer 
ittifaklarla karıştırmamak gerekir. 
Bizim bir taban birlikteliğimiz ve 
bu ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı-
lara yönelik bir birliktelik var. Ama 
karşımızdakilerin sadece AK Parti 
olmasın da ne olursa olsun mantı-
ğıyla hareket eden bir muhalefet ol-
duğu için çizgilerini kaybeden CHP 
ve İyi Parti, HDP ile bir işbirliği içine 
girebiliyor. Burada HDP’nin terör ör-
gütlerine vermiş olduğu desteği bile 
bile, CHP’nin çizgisinin kayması ve 

açıkça teröristlere destek bir partiyle 
işbirliği içerisine girmesi doğru bir 
yaklaşım değil. Ama burada onlar 
için sadece hedef AK Parti’nin kar-
şısında bir güç olarak durabilmek. 
Bunların seçimi kazanmak gibi bir 
kaygısı da yok. Türkiye’nin en çok 
ihtiyacı olan şey iyi bir muhalefet. 
İyi bir muhalefet iktidarı da kamçılar 
ve iktidar bu sayede çok daha iyi iş-
ler yapabilir. Ama biz ne yapıyorsak 
muhalefeti yaptığımızı çürütmeye 
çalışan bir çabanın içinde görüyoruz. 
Bu onlara kazandırmıyor, kaybetti-
riyor. Burada dış güçlerin de etkisi 
var. FETÖ ile olan mücadele yurt 
dışında ve yurt içinde devam ediyor. 
Yurt içinde büyük yol kat ettik ama 
asıl mesele yurt dışındaki mücadele. 
Yurt dışında gerek PKK gerek FETÖ 

bir terör örgütü gözüyle bakılıyor 
ama hala onların mensuplarına çok 
ciddi destekler veriliyor. Biz bunu 
24 Haziran seçimlerinde de yaşandı. 
Birçok Avrupa ülkesinde AK Par-
ti’nin mitinglerine izin verilmezken 
HDP’nin mitinglerine izin verildi. 
Bu tabloyu iyi görmek gerekir. Biz 
vatandaşlardan bunu iyi görmelerini 
istiyoruz. Konya’da biz oldukça sa-
kin, huzur içerisinde bir seçim yaşa-
yacağımıza inanıyoruz. Bu hep böyle 
oldu. Bu konuda biz azami çabayı 
gösteriyoruz. Her zaman herkese 
gönlümüz açık. Oy versin vermesin. 
Çünkü başkanımız herkesin başkanı 
olacaktır. Biz bu anlayışla yolumuza 
devam ediyoruz.” 

ASLOLAN GÖNÜLLERE GİRMEK! 
Önümüzdeki yerel seçimler için 

üzerlerinde durdukları en önemli 
konunun “gönüllere girmek” oldu-
ğunun altını çizen Usta, “Hizmet 
noktasında Konya bugüne kadar 
ciddi hizmetler aldı. Eksikler olabilir 
bunlar tamamlanacak. Ama aslolan 
gönül belediyeciliği. Bizim bu dö-
nemde başkanlarımızdan beklediği-
miz ve istediğimiz o. Kendi sorum-
luluk alanları içindeki her vatandaşa 
dokunsun. Aç olanı var mı, ihtiyaç 
sahibi olanı var mı, engelli olanı var 
mı, bakıma muhtaç olanı var mı? 
Bunların hepsine temas etmesi ge-
rekiyor. Yol, kaldırım, kanalizasyon, 
su bunlar zaten yapılıyor. Ama asıl 
olan bizim insanlarımızın evinin ka-
pısını kapattığı zaman evinin huzuru 
var mı? Bunu sağlamamız gerekiyor. 
Bu huzuru ve güveni verebilecek bir 
başkanımızın olmasını arzuluyoruz. 
Genel merkezdeki kampanyamız da 
gönül belediyeciliği üzerine. Kon-
ya’da bu noktada büyük sorunları-
mız yok. Konya’nın önünde büyük 
projelerimiz var. Çevre Yolu yapılı-
yor, Metroyla ilgili Cumhurbaşkanı-
mızın açıklaması var, şehir hastane-
miz yakında bitecek ona bağlı olarak 
sağlık sektörü Konya’da çok daha 
farklı bir yapıya bürünecek. Dolayısı 
ile pek çok değişimi önümüzdeki 5 
yıl içinde göreceğiz ama aslolan in-
sanların gönlüne girmektir” ifadele-
rini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 
Fatih Özboyacı, AK Parti İl Yönetim kurulu Üyesi Feride Ersöz Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. Leyla Şahin Usta

Özgür Ulaş Yiğit Veli Doğrul
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KSO Meclisi’ne Başkan Altay konuk oldu
Konya Sanayi Odası (KSO), 

2019 yılının ilk meclis toplantı-
sında Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ko-
nuk etti. Meclis ve meslek komitesi 
üyelerinin yoğun katılımıyla yapı-
lan toplantıda Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü, ekonomi-
deki son durumu değerlendiren bir 
sunum yaparken, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
da yapılan yatırımlar ve sanayiye 
yönelik gerçekleştirilen hizmetler 
hakkında bilgiler verdi. 

KSO Meclis Başkanı Tahir Bü-
yükhelvacıgil başkanlığında yapı-
lan toplantıda konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Hepimiz aynı gemideyiz. 
Konya’yı, sanayimizi hep birlikte 
büyüteceğiz. Bu şehirde ne kadar 
çok üretebiliyorsak o kadar başarı-
lıyız demektir. Hepimiz aynı hedefe 
odaklanırsak başarı gelir” dedi.

Konya sanayisinin geleceği için 
her türlü çalışmaya hazır oldukları-
nı ifade eden Altay, 1 milyon 870 
bin metrekarelik bir araziyi Milli 
Emlak’a devrettiklerini ve Asel-
san’ın Konyalı girişimcilerle hayata 
geçireceği ortak yatırımının da bu-
raya yapılacağını söyledi. Altay, “Bu 

arsa içerisinde Aselsan fabrikasının 
kurulması ve daha sonra da bir en-
düstri bölgesi olması ile ilgili ola-
rak çalışma yapıyoruz. Bu yatırım 
Konya’nın ihracatındaki kilogram 
fiyatın artışına büyük katkı sağla-
yacaktır. Çünkü Aselsan buraya 
önemli bir know-how ile geliyor” 
diye konuştu. 

SANAYİDE ÇALIŞANLARA 
YÖNELİK TOPLU KONUT 
UYGULAMASI BAŞLIYOR

Sanayide çalışan vatandaşların 
konut edinmesine yönelik yaptıkla-
rı çalışma hakkında da bilgi veren 
Başkan Altay, ilk etapta TOKİ ile 
birlikte bin konutluk bir başlangıç 
yapılacağını, bu sayının daha sonra 
artacağını söyleyerek, “Bu konut-
ların bir kısmı sosyal konut olacak, 

bir kısmı da sanayide çalışanlar için 
yapılacak. Üreten, istihdama kat-
kı sağlayan kardeşlerimizin konut 
edinmeleri yönünde önemli bir fa-
aliyet sağlanmış olacak” ifadelerini 
kullandı.  

Altay, Eski Sanayi ve Kara-
tay Sanayisinin taşınması ile ilgili 
önemli bir mesafe kat ettiklerini 
de belirterek, 500 bin metrekare 
kapalı olan bir sanayinin yapılması 
ile ilgili protokollerin yakın zaman-
da imzalanacağını, böylelikle küçük 
sanayilerin şehir dışına taşınması-
nın sağlanacağını söyledi. 

HER FİRMAMIZI İHRACATÇI 
YAPMAK ZORUNDAYIZ 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ile KSO meclis 
ve meslek komitesi üyelerine eko-

nomi ile ilgili sunum yapan Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü de, 2018 yılının tüm dünya 
için zor bir yıl olarak geride bırakıl-
dığını söyledi. Konya sanayisinin de 
yaşanan ekonomik gelişmelerden 
olumsuz etkilendiğini, sanayi üre-
timinde, kapasite kullanım oranla-
rında düşüşler yaşandığını kayde-
den Kütükcü, ihracatçı firmaların 
daha iyi bir noktada olduğunu an-
latarak, “Dolayısıyla her firmamızı 
ihracatçı yapmak zorundayız” dedi. 

Konya’nın tüm zorluklara rağ-

men 2018 yılında da dış ticaret faz-
lası veren bir il olmaya devam etti-
ğini ifade eden Kütükcü, “2017 yılı 
Ocak-Kasım döneminde 464 mil-
yon 692 bin dolar dış ticaret fazlası 
veren şehrimiz, 2018 yılının aynı 
döneminde 809 milyon 795 bin 
dolar fazla vererek son 5 yılın dö-
nemsel olarak en yüksek dış ticaret 
fazlasını verdi” şeklinde konuştu. 

AR-GE VE TASARIM 
MERKEZLERİNDE 30’A ULAŞILDI

Konya’da Ar-Ge ve Tasarım 
merkezi sayısının 30’a ulaştığı bil-

gisini de paylaşan Kütükcü, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Konya, 
Türkiye’de Ar-Ge merkezi sırala-
masında 8., tasarım merkezi sıra-
lamasında ise 9. sırada yer alıyor. 
2018 yılı itibariyle şehrimizde 23 
Ar-Ge merkezi ve 7 tasarım mer-
kezi sayısına ulaştık. Konya Sanayi 
Odası olarak biz de bu konuda ciddi 
çalışmalar yürütüyoruz. 30 sayısı-
nı yakalamak da Konya açısından 
bir farkındalığın, gayretin ortada 
olduğunu gösteriyor. Öyle ki, şeh-
rimiz Türkiye Ar-Ge merkezlerinin 
yüzde 2,13’ünü, tasarım merkezle-
rinin ise yüzde 2,24’ünü oluşturu-
yor. Ar-Ge merkezlerimizin yüzde 
31’i makine ve teçhizat imalatında, 
yüzde 13’ü ise elektrik-elektronik 
sektöründe faaliyet gösteriyor. Ta-
sarım merkezlerimizin ise yüzde 
29’u makine ve teçhizat imalatın-
da faaliyet gösterirken, yüzde 15’i 
mobilya sektöründe faaliyet göster-
mektedir.”

Konuşmaların ardından Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü ve Meclis Başkanı Tahir Bü-
yükhelvacıgil, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a hedi-
ye takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ala-
addin-Selçuk Üniversitesi seferini 
yapan tramvayda yolculuk yaparak 
vatandaşlarla fikir alışverişinde bu-
lundu. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, tram-

vayda yolculuk yaparak Konyalı-
larla istişarelerde bulundu. Ala-
eddin-Selçuk Üniversitesi seferini 
yapan tramvayda seyahat ederek 
vatandaşlarla sohbet edip fikir alış-
verişinde bulunan Başkan Altay, 
özellikle çocuklarla yakından ilgi-
lendi. Altay, “Tramvay ziyaretimiz-

de gençlerimizin, çocuklarımızın 
özgüven ve kendilerini anlatırken 
seçtikleri tatlı dile şahitlik ettim. 
Geleceğimizle ilgili hiçbir tered-
düdüm yok elhamdülillah. Allah 
tüm çocuklarımızın geleceğini açık 
etsin. Onlara güvenim tam” dedi. 
Her fırsatta Konya’da toplumun 

bütün kesimleriyle bir araya gel-
meye özen gösterdiklerini belirten 
Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği 
Gönül Belediyeciliğini Konyalılarla 
birlikte yaşatmaya gayret ettiklerini 
dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

KOMEK ve ASEM yeni 
döneme yeni kurslarla başlıyor

Konya’nın nitelikli iş gücü ih-
tiyacına, istihdamına ve sosyal 
hayatına katkısını sürdüren Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları ile Aile Sanat 
ve Eğitim Merkezleri yeni döneme 
yeni kurs merkezleri ve yeni branş-
larla başlıyor. Bu dönem Kadınhanı 
ve Ahırlı ilçelerinde eğitime başla-
yacak merkezlerle birlikte Konya 
genelinde 68 kurs merkezine ula-
şan KOMEK ve ASEM kayıtları 3 
Şubat’a kadar devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezleri’nde (ASEM) yeni dönem 
kayıtları yeni branşlar ve yeni mer-
kezlerle devam ediyor. 

AHIRLI VE KADINHANI’NA ASEM 
Hizmet sınırları içerisinde 

bulunan yerleşim yerlerinde, va-
tandaşların sosyalleşmesi, yeni 
meslekler edinmesi ve istihdama 
katkı sağlaması amacıyla yeni kurs 
merkezleri açmaya devam eden 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Ahırlı ve Kadınhanı ilçelerinde de 
Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’ni 
hizmete sundu. Bu dönem kayıt 
almaya başlayan bu iki merkezle 
birlikte KOMEK ve ASEM’in Kon-
ya genelindeki kurs merkezi sayısı 
68’e ulaştı. 
402 BRANŞTA HİZMET VERİLİYOR 

Her kayıt döneminde yeni 
branşlarla toplumun her kesimini 
kapsayan ve sosyo-kültürel açıdan 
önemli bir boşluğu dolduran KO-
MEK ve ASEM’lerde bu dönem, 
ilk kez açılacak çok sayıda branş 
da kursiyerlerin tercihine sunuldu. 
Toplamda 402 branşa ulaşan KO-
MEK ve ASEM’e yeni dönem için 
kayıtlar 3 Şubat’a kadar devam 
edecek. 

YENİ BRANŞLAR 
Spor ve yüzme dışında bütün 

kursların ücretsiz olduğu KOMEK 

ve ASEM’lerde bu dönem mev-
cut branşlara ilave olarak açıla-
cak branşlar şöyle: SPSS ile Veri 
Analizi, İngilizce Konuşma Kulü-
bü, Danışma Görevlisi, Liderlik 
Eğitimi, Dekoratif Ev Aksesuar-
ları, Okul Taşıtları Rehber Perso-
neli Eğitimi, Özel Yetenek Sınavı 
ile Kabulü Yapılacak İleri Resim 
Kursu, Topluluk Önünde Konuş-
ma, Geliştirme ve Uyum Eğitimi, 
İşitme Engelliler için F Klavye, 
Kukla Yapımı, Taş Bebek Yapımı, 
Cam Şişe İçi Süsleme, Özel Gün 
ve Davetiye Tasarımı, Sıfır Atık 
Dönüşümü, Başıboş Hayvanlara 
Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri, 
Bendir Eğitimi, Akvaryum Balıkla-
rı Yetiştiriciliği, Teraryum Yapımı, 
Alışkanlık ve Eğitim Sorumluluğu, 
İnsan Kaynakları Geliştirme, Kla-
sik Danslar, Yüksek Verimli Tavuk 
Yetiştiriciliği, Tashih-i Hurûf, Seb-
ze Fidesi Üretimi, Tehlikeli ve Çok 
Tehlikeli İşlerde Kaynakçı Eğitimi, 
Koyun Yetiştiriciliği, Çocukla İleti-
şim, Çocuklarda Uyum Problemi, 
Kanaviçe, Halkla İlişkiler ve Orga-
nizasyon, Kültür Solucanı Yetişti-
riciliği ve Vermikompost, Sandık 
Kurulu Görevlilerinin Eğitimi, Be-
yaz Peynir Üretimi, Bitki Zararlıları 
ile Mücadele ve Bitkisel Üretimde 
İyi Tarım Uygulamaları. 

KAYITLAR 3 ŞUBAT’A 
KADAR DEVAM EDECEK 

KOMEK ve ASEM için ba-
har dönemi kayıtları 3 Şubat’ta 
sona erecek. www.konya.bel.tr 
ile www.komek.org.tr adresi üze-
rinden alınan kayıtların sona er-
mesinin ardından eğitimler; hafta 
içi gruplar için 11 Şubat’ta, hafta 
sonu grupları için 16 Şubat’ta baş-
layacak. Güncellenen 2018-2019 
Eğitim Öğretim Yılı Akademik 
Takvimi’ne komek.org.tr adresin-
den ulaşılabilecek.
n HABER MERKEZİ

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Kara-
bacak, Konya’nın servis taşımacılığında Türkiye’ye örnek bir il olduğunu dile getirdi

Servis taşımacılığında
örnek bir şehiriz

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü tarafından okul servis şoförleri 
ve servis hosteslerine, okul servis 
taşımacılığı trafik eğitimi semineri 
verildi. 

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Konferans Salonunda gerçekleştiri-
len eğitim seminerine, Konya Emni-
yet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü 
Vekili Mehmet Gödeş, Trafik Ekipler 
Amiri Ömer Yanık, Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı ve Konya Minibüsçü-
ler ve Umum Servis Araçları Esnaf 
Odası Başkanı Muharrem Karaba-
cak, oda yönetimi, okul servis araç-
larının şirket sahipleri, servis şoför-
leri ve hostesler katıldı. 

‘KONYA SERVİS 
TAŞIMACILIĞINDA ÖRNEK BİR İL’

Seminerin açılış konuşmasını 
yapan KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, “Okul servisi araç 
sürücülerine öncelikle çok teşekkür 
ediyorum çünkü vatandaşlarımızın 

emanetlerine sahip çıkıyorsunuz. 
Bugüne kadar da servisçi esnafımız-
la ilgili hiçbir bir sıkıntı yaşanmadı, 
inşallah bundan sonraki süreçte de 
Konya servis taşımacılığı noktasın-
da Türkiye’ye örnek olmaya devam 
edecek. Ayrıca Konya’nın örnek il 
olması noktasında da oldukça iddia-
lıyız. Çünkü gittiğimiz bütün illerde 
Konya ve Konya’daki servisçi esnafı-
mız örnek alınıyor” dedi. 

Konuşmaların ardından Trafik 

Denetleme Şube Müdürlüğü tara-
fından servis şoförlerine; okul servis 
araçları yönetmeliği, trafikte çocuk- 
okul servis araçları ve denetimi, tra-
fikte saygı ve güvenli sürüş olmak 
üzere dört başlık adı altında önemli 
bilgiler verildi. Okul servis araçla-
rında aranacak şartlar, okul servis 
araçlarında taşımacılık şartları ve 
yükümlülüklerinin neler olduğu, öğ-
renciyi taşıyan servis şoförünün na-
sıl davranması gerektiği gibi önemli 

başlıklar aktarılırken, hız, emniyet 
kemerinin önemin ve araçla seyir 
halindeyken özellikle cep telefonuy-
la konuşmaması konularına vurgu 
yapıldı. 

HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 
8’İNİ ÇOCUKLAR OLUŞTURDU 
Seminerde ayrıca; 2016 yılında 

servis araçlarının karıştığı trafik ka-
zalarında Türkiye’de hayatını kay-
bedenlerin yüzde 8’inin; yaralanan-
ların ise yüzde 16’sının 3 - 17 yaş 
aralığındaki çocuklardan oluştuğu 
belirtildi. Yine 2016 yılında; okul 
servis araçlarının bin 852 kazaya 
karıştığı ifade edilirken, meydana 
gelen bu kazalardan dolayı 11 ki-
şinin hayatını kaybettiği, 3 bin 670 
kişinin de yaralandığı belirtildi. Yapı-
lan denetimler kapsamında 220 bin 
288 servis aracının denetlendiği de 
kaydedildi. Soru ve cevap bölümüy-
le tamamlanan seminerin sonunda 
katılımcılarla birlikte günün anısına 
fotoğraf çektirildi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Altay tramvayda vatandaşla buluştu
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Halil İbrahim Dağ’a geçmiş olsun!
Milli Görüş’ün Konya’daki önemli isimlerinden 

biri olan ve Milli Görüş Camiasının ‘Dağsan Amca-
sı’ olarak bilinen vakıf ve gönül insanı, Çumra ve 
Karkın havalisinin sevilen ismi, rahmetli Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Hoca’nın yol arkadaşlarından 
Halil İbrahim Dağ, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 
hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün önce böbrek 
rahatsızlığı ve dizlerindeki ağrı nedeniyle Başkent 
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan, 5 gün 
yoğun bakımda kaldıktan sonra 5 gün de normal 
odada gözetim altında tutulan Halil İbrahim Dağ’ın 
sağlık durumunun daha iyi olduğu öğrenildi. 

Milli Görüşün Konya’daki önemli isimleri ara-
sında yer alan Halil İbrahim Dağ’ı AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun ve Çumra Belediye Baş-
kanı Mehmet Oğuz’un da aralarında bulunduğu 
çok sayıda siyasi hastanede ziyaret ederek, birçok 
kişi de arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 
Milli Görüş’ün Dağsan Amcası Halil İbrahim Dağ’a 
Yenigün Gazetesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi 
sunar, Allah’tan acil şifalar dileriz.  n MEVLÜT EGİN

SADAV Yönetim Kurulu Başkanı, NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Muharrem Metin 
Şener’i dostları Yenigün’e anlattı. Dostları Muharrem Metin Şener’in dava ve vakıf insanı yönüne dikkat çektiler

‘Dava ve vakıf insanıydı’

Sosyal Araştırmalar ve Dayanış-
ma Vakfı (SADAV) Yönetim Kurulu 
Başkanı, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Sağlık Bilimleri Fakülte-
si Doktor Öğretim Üyesi Muharrem 
Metin Şener (52) Hakk’a yürüdü. 
Yaklaşık 1 yıldır kanserle mücadele 
eden Şener, hastalığına yenik düşe-
rek tedavi gördüğü hastanede ha-
yatını kaybetti. Merhum Muharrem 
Metin Şener’i dostları Yenigün’e 
anlattı. Dostları Muharrem Metin 
Şener’in vakıf insanı yönüne dikkat 
çektiler. 

‘BAŞARILI BİR İSİMDİ’ 
Muharrem Metin Şener’i Ye-

nigün’e anlatan Dr. Mahmut Alan, 
Muharrem Metin Şener’in başarılı 
ve çalışkan biri olduğuna dikkat çe-
kerek, “Metin Bey ile imam hatipten 
arkadaştık. Metin bey ile tanışıklığı-
mız 1980’lere gidiyor. İmam Hatipte 
de Metin Bey gayet başarılı ve çalış-
kan bir insandı. Metin Bey ile ders-
haneye beraber gittik.  Daha sonra 
aynı anda Tıp Fakültesini kazandık. 
İmam Hatipte okurken ben Arapça-
dan bütünlemeye kalmıştım. Telaşa 
girmiştim Tıp Fakültesi kazandım 
ama bu dersi nasıl geçeceğim diye. 
Metin Bey Arapçaya çalıştırarak 
bana hocalık yaptı. Elhamdülillah 
Arapçayı geçtik. Tıp Fakültesinde 
de gayet başarılı ve sessiz bir isimdi. 
Muharrem Metin kimseyi üzmeyen 
düzenli ve tertipli bir arkadaştı. Tıp 
Fakültesini de bütünlemeye kalma-
dan zamanında bitirdi. Metin bey 
ile Numune Acil’de beraber görev 

yaptık. Gayet sessiz ve samimi bir 
isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı 
cennet olsun” dedi.
‘İYİ BİR DOST, İYİ BİR MÜSLÜMANDI’

Muharrem Metin Şener’in ül-
kesini ve milletini seven bir isim 
olduğuna dikkat çeken Osman Za-
bunoğlu da, “Muharrem Metin Şe-
ner kardeşim davranışları ile örnek 
ülkesini ve milletini seven, iyi aile 
babası, iyi bir arkadaş, iyi bir dost, iyi 
bir Müslümandı. Allah rahmet eyle-
sin. Kardeşimizin dünyadaki hayatı 
bu kadarmış. Geride çok güzel ha-
tıralar ve anılar bıraktı. Çok munis, 
çok kibar, beyefendi, başkalarının 
hak ve hukukunu gözeten, Cenap-ı 
Allah’tan hakkı ile korkan çekinen 
iyi bir Müslüman, iyi bir gençti. Her 
şeyi ile mükemmel bir arkadaşımız-
dı. Hastalığı sebebi ile sıkıntılar yaşa-
dı ama hiçbir zaman öf bile demedi. 

Çektiği sıkıntıların hepsi günahları-
na kefalettir Allahın izni ile” ifadele-
rini kullandı.

‘VAKIF İNSANIYDI’
Muharrem Metin Şener’in vakıf 

insanı olduğuna dikkat çeken Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Eski 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, 
“Muharrem Metin Şener’i öğrencili-
ğinden beri tanıyordum. Biz asistan 
iken kendisi öğrencimizdi. Güler yüz-
lü, iyi huylu ve herkese yardımcı ol-
maya çalışma gayretinde olan bir va-
kıf insanıydı. Yıllarca Konya’da sağlık 
alanında çalışmalar yürüttü. Gerek 
sağlık vakfında, gerek huzur evinde, 
gerek Tabipler Odasında görevler 
yürüttü. Görevleri yürütürken hiçbir 
zaman kendi menfaatini ön planda 
tutmadı. Bizler Huzurevinde yapmış 
olduğu hizmetler ve çalışmalarına 
bağlı olarak Sağlık Bilimler Fakültesi-

ne Yardımcı Doçent kadrosuna aldık. 
Muharrem Metin Şener kardeşim 
Sağlık Bilimleri Fakültesinin bölümle-
rinin açılmasına destek oldu. Kendisi 
son dönemde gündeme gelen Gele-
neksel Tamamlayıcı Tıp Alanında da 
ilgisi vardı. Kendisinin bu alanda ge-
lişmesi için kurslara gitmesini tavsiye 
etmiştik. Bu kurslara gitti sertifikalar 
aldı ve Meram Tıp Fakültesinin Gele-
neksel Tamamlayıcı Tıp kliniğinde de 
hizmet üretiyordu. Bir amansız has-
talığa yakalandı ve rabbim bu güzel 
insanı kısa zaman içerisinde yanına 
almış oldu. Allah rahmet eylesin. Biz 
kendisini tebessüm eden yüzü ile ve 
yardımcı olmaya çalışan haliyle hatır-
layacağız. Güzel insandı. Allah gani 
gani rahmet eylesin. Cennetinde bu-
luştursun” dedi.

‘HİÇ HALİNDEN ŞİKAYET ETMEDİ’
Kibarlık, nezaket, titizlik, tevazu 

denilince hep merhum Muharrem 
Metin’in aklına geldiğini dile getiren 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun da, “Muharrem Metin bey 
gerçekten ismiyle müsemma bir 
arkadaşımızdı. Kibarlık, nezaket, ti-
tizlik değince, tevazu değince hep o 
aklımıza gelirdi. Hiç kimseyi kırmaz 
ve incitmezdi. Vefatından 1 - 1,5 ay 
önce evinde ziyaret etmiştim. Hiç 
halinden şikayet etmedi. Hep Ce-
nab-ı Allah’a şükrettiğini gördüm. 
Bir taraftan tedaviye devam ediyor, 
bir taraftan da haline gerçekten şük-
rediyordu. Örnek bir insandı. Çalış-
kan, dürüst, titiz, sabırlı bir isimdi. 
Rabbim rahmet etsin. Bu kısa öm-
ründe güzel şekilde yaşadı ve güzel 
vefat etti. Rabbim kabrini cennet 
etsin. Yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı diliyorum” ifadelerini kul-
landı.

‘DAVA ADAMIYDI’
Muharrem Metin Şener’in dava 

adamı olduğuna dikkat çeken AK 
Parti Konya Milletvekili Abdul-
lah Ağralı, “Allah rahmet eylesin. 
Mekanı cennet olsun. Bir dava 
adamıydı. Bizlere Tıp Fakültesin-
de ağabeylik yaptı. Kendi hayatını 
hizmete adadı. Öğrenci faaliyetle-
rin hep içerisinde idi. Bizlerle çok 
ilgilendi. Öğrencilerle bir araya 
gelerek program ve çeşitli etkinler 
düzenlerdi. Kendini İslam’a insan 
kazandırmaya adadı. Vakıf insanıy-
dı. Gönül insanıydı. Cenazesinde de 
Türkiye’nin farklı yerlerinde isimler 
vardı. Hiç kimseyi incitmezdi. Allah 
mekanını cennet etsin. Hastalığı 
sürecinde çok metanetliydi. Tevek-
kül ehli bir isimdi. İyi insanlar çabuk 
gidiyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dr. Mahmut Alan Prof. Dr. Muzaffer ŞekerOsman Zabunoğlu Ahmet Sorgun Abdullah Ağralı
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Sanayici gücünü MAKTEK Konya’da birleştirecek
Makine sektörünün en büyük 

buluşma platformlarından biri olan 
MAKTEK, bu kez 10-13 Nisan 
2019 tarihleri arasında Konya’da 
ilk kez gerçekleşecek. TÜYAP ta-
rafından iki yılda bir gerçekleştiri-
len, Takım Tezgahları Sanayici ve 
İşadamları Derneği (TİAD) iş birliği 
ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) 
desteğiyle düzenlenen fuar, maki-
ne sektörünün öncü firmalarını bir 
araya getirecek. 10’un üzerinde 
alım heyetinin yanı sıra 40 ülkenin 
de ajandasında yer alan fuar kapsa-
mında 250 milyon dolarlık iş hacmi 
hedefleniyor. 

TÜYAP’ın metrekare bazında-
ki en büyük fuarı olan MAKTEK, 
şimdi de Anadolu’nun en büyük 
fuar merkezi olan TÜYAP Konya 
Uluslararası Fuar Merkezi’nde ilk 
kez gerçekleştiriliyor. 10-13 Nisan 
2019 tarihleri arasında sektörün 

tüm paydaşlarını bir araya getir-
mek için gün sayan fuarın hedefi 
ise; 250 milyon dolarlık iş hacmi.  
Dünyanın en önemli fuarlarından 
biri olan ‘MAKTEK’ markası Ana-
dolu sanayisinin başkenti Konya’da 
teknoloji şovu yapacak. 

“Türkiye’nin üretim kenti” slo-
ganıyla 2023 yılındaki 500 milyar 

dolarlık ihracat hedefine ulaşma-
sında stratejik bir öneme sahip 
olan Konya, “makine” ve “takım 
tezgahları” sektörünün bu yılki bu-
luşma platformu oluyor. Yaklaşık 
400 katılımcıyı 65 ülkeden gelen 
40.000 profesyonelle buluştura-
cak olan MAKTEK Konya, özellikle 
Bursa, Manisa, İzmir, Mersin, An-

kara, Kayseri, Adana ve Eskişehir 
başta olmak üzere üretimin yoğun 
olduğu şehirlerden ziyaretçileri 
ve katılımcı firmaları ağırlayacak. 
Fuarda CNC, takım tezgahları ve 
otomasyon yazılımları ile sac işle-
me sektörleri ön planda olacak. Ya-
bancı misyon temsilcilikleri ve alım 
heyetlerinin de ağırlanacağı fuarda, 

geleceğin akıllı üretim teknoloji-
leri sergilenecek ve yeni pazarlara 
açılma konusunda firmalara imkan 
sağlanacak.  MAKTEK Konya’da, 
üniversal talaşlı imalat makineleri, 
sac işleme makineleri, kesici ta-
kımlar, takım tutucular, CAD/CAM, 
PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite 
kontrol cihaz ve ekipmanları, kay-

nak, kesme ekipmanları, kaynak 
makineleri, yedek parça, ısıl işlem 
donanımları, taşıma sistemleri, 
yağlama ve soğutma sistemleri ser-
gilenecek. Anadolu’nun en büyük 
fuar merkezinde düzenlenecek olan 
MAKTEK Konya, 10-13 Nisan 2019 
tarihlerinde ziyaret edilebilecek.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, 31 Mart 
Seçim Çalışmaları kapsamında Ka-
ratay’ın 7 taşra mahallesine giderek 
vatandaşlarla buluştu, taleplerini 
dinledi. 31 Mart’ta hemşehrilerin-
den destek isteyen Hasan Kılca, “AK 
Parti, belediyecilikte bir marka. Yeni 
dönemde de Karatay’ın ve tüm ma-
hallelerimizin çehresini değiştirmek 
için gayret edeceğiz” dedi.

Seçim çalışmalarını yoğun bir 
tempo ile sürdüren Adalet ve Kal-

kınma Partisi (AK Parti) Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
mahalle ziyaretleri yapıyor. Hasan 
Kılca bu kapsamda Karatay’a bağlı 
Yenikent, Esentepe, Akörenkışla, 
Karadona, Ağsaklı, Yağlıbayat ve 
Beşağıl ile Beşağıl Mahallesi’ne bağlı 
Yenikuyu Yaylası’nda vatandaşlarla 
buluştu. AK Parti Karatay İlçe Yö-
netim Kurulu Üyeleri, gençlik kolları 
yönetimi ile meclis üyelerinin de 
katıldığı ziyaretlerde yoğun ilgiyle 
karşılanan Kılca, hem vatandaşların 

taleplerini dinledi hem de 31 Mart 
Yerel Seçimleri için mahalle halkının 
desteklerini istedi. 

KARATAYIMIZIN ÇEHRESİNİ 
DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ 

AK Parti’nin 16 yıldır belediye-
cilikte bir marka olduğunu, bugü-
ne kadar da Türkiye’ye, Konya’ya 
ve Karatay’ın yanı sıra mahallelere 
önemli hizmetler yapıldığına vurgu 
yapan AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, “2014 
sonrasında yani Yeni Büyükşehir 

Yasası’nın hayata geçmesiyle bir-
likte Konya merkezin yanı sıra 31 
ilçemiz son 5 yılda önemli hizmet-
ler aldı. İlçelerimize bağlanan tüm 
mahallelerimiz de bu hizmetlerden 
nasibini aldı. Yeni dönemde bay-
rağı inşallah sizlerin de desteğiyle 
devraldığımızda çok daha güzel hiz-
metlere işlere yine hep birlikte imza 
atacağız. Karatay’ımızın ve mahal-
lelerimizin çehresini değiştirmeye 
devam edeceğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

‘Meram çiftçisinin
yüzünü güldüreceğiz’

Meram Ziraat Odası Başkan 
Adayı Murat Yağız, oda delegeleri 
ve Meram’daki mahallelerin muh-
tarlarını akşam yemeğinde buluş-
turdu. 

Meram Ziraat Odası Başkan 
Adayı Yağız, yaklaşan oda seçim-
leriyle ilgili delege ve muhtarlarla 
fikir alışverişinde bulundu. Dü-
zenlenen toplantıya KONESOB 
Başkan vekili ve Tornacılar Odası 
Başkanı Emin Baranok, Şoförler 

Odası Başkanı Ahmet Şen, Pazar-
cılar Odası Başkanı Yasin Aktaş, 
Sebze Üreticileri Başkanı Ali İhsan 
Uyanık, Yorgancılar Odası başkanı 
Ramazan Tezel de katıldı. Tarım-
sal Üretimde Birlik ve Dayanışma 
Grubu adına bir konuşma yapan 
Meram Ziraat Odası Başkan Adayı 
Murat Yağız, Meram’da çiftçilerin 
yüzünü güldürmenin gayreti içeri-
sinde olacaklarını dile getirdi. 
n HABER MERKEZİ

Yaralı bulunan orman 
baykuşu koruma altında 

Yaralı halde bulunan kulak-
lı orman baykuşu koruma altına 
alındı. Alınan bilgiye göre, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaş 
tarafından yaralı halde bir baykuş 
bulunduğu ihbarı üzerine hareke-
te geçti. Yaylapınar Süleymaniye 
Mahallesi’ndeki belirtilen adrese 

gelen ekipler, yaralı olarak bu-
lunan baykuşun kulaklı orman 
baykuşu olduğunu tespit etti. Ya-
ralı baykuş alınarak tedavisi için 
Karatay Hayvanat Bahçesine gö-
türüldü. Baykuşun tedavisinin ya-
pılması sonrasında tekrar tabiata 
bırakılacağı bildirildi.
n İHA

Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, MHP Meram İlçe Teşkilatını ziyaret etti. MHP Meram İlçe 
Başkanı İbrahim Ay, verecekleri destekle ittifakın ruhunu Meram’da en iyi şekilde yansıtacaklarını dile getirdi

MHP Meram’dan 
Kavuş’a tam destek

AK Parti Meram Belediye Baş-
kan Adayı Mustafa Kavuş, seçim 
çalışmaları kapsamında mahalle ve 
esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla 
bir araya gelerek istişarelerde bu-
lundu. Mustafa Kavuş, Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe 
teşkilatını da ziyaret ederek, parti-
lilerle bir araya geldi. Kavuş, ‘Cum-
hur İttifakı’ ruhunu Meram’da en 
güzel şekilde yansıtacaklarını belir-
terek, MHP Meram İlçe Teşkilatına 
desteklerinden dolayı teşekkür etti. 
Yapılan ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren MHP Meram 
İlçe Teşkilat Başkanı İbrahim Ay ise, 
‘Cumhur İttifakı’ adayı Mustafa Ka-
vuş’un Meram’da rekor bir oyla se-
çilmesi için ellerinden gelen gayreti 
göstereceklerini ve her türlü desteği 
vereceklerini söyledi. 

31 Mart yerel seçimleri öncesi 
çalışmalarına devam eden AK Par-
ti Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları 
kapsamında, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, AK Par-
ti Meram Gençlik Kolları Başkanı 
Mustafa Selman Avcı ve partililerle 
birlikte ilk olarak, Necip Fazıl Ma-
hallesine ziyaretler gerçekleştirerek, 
mahalle sakinleri ve esnaflarla bu-
luştu. Esnafların taleplerini tek tek 
dinleyen Mustafa Kavuş, ‘Tevazu, 
Samimiyet, Gayret’ sloganıyla yola 

çıktıklarını belirterek, gönül kıran 
değil her zaman gönül yapan ola-
caklarını söyledi.

Vatandaşların göstermiş oldu-
ğu ilgiden dolayı duymuş olduğu 
memnuniyetini dile getiren Kavuş, 
“Seçim çalışmalarımız kapsamında 
Necip Fazıl Mahallesinde vatan-
daşlarımız ve esnafımızla bir araya 
geldik. Göstermiş oldukları ilgiden 
dolayı hepsine teşekkür ederim. 
‘Büyük Türkiye Yolunda, Güçlü 
Konya Yolunda’ vatandaşlarımızın 
destekleri her zaman bizim motivas-
yon kaynağımız olmuştur. Daha çok 
çalışıp, daha çok koşturarak hizmet 
anlamında Meram’ı hak ettiği yere 
getireceğiz. İnşallah teşkilatımızın 

ve partimizin hedefleri doğrultusun-
da, hepimizin yüzünü güldürecek 
bir sandık sonucunu elde edecek ve 
mart ayının sonunda iki baharı bir-
likte yaşayacağız” dedi.

Vatandaşlara hizmet götür-
mek ve gönüllere girmek için gece 
gündüz demeden çalışacaklarının 
sözünü veren Kavuş, “Hizmet et-
mek durmadan çalışmak tabi ki çok 
önemli ancak hizmeti nasıl yaptığı-
nız ihtiyaçları nasıl tespit ettiğiniz 
de bir o kadar önemli. Muhtarları-
mızla mahalle temsilcilerimizle ve 
en önemlisi mahallelimizle yapaca-
ğımız istişareler çalışmalara yön ve-
recektir. Amacımız bütün Meram’ı 
kardeşcesine kucaklayıp, hep birlik-

te daha güçlü Meram için el ele ve-
rip çalışmak zorundayız. Bu konuda 
en büyük destekçilerimiz sizlersiniz. 
Gönlümüz de, kapımızda her zaman 
sizlere açık olacaktır” dedi.

Mahalle ziyaretlerinin ardından 
Mustafa Kavuş, AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK 
Parti Meram Gençlik Kolları Başka-
nı Mustafa Selman Avcı ve teşkilat 
mensuplarıyla birlikte, Milliyetçi Ha-
reket Partisi (MHP) Meram İlçe Teş-
kilatına ziyaret gerçekleştirdi. MHP 
Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay ve 
teşkilat mensuplarıyla bir araya ge-
len Mustafa Kavuş, ‘Cumhur İttifa-
kının’ ruhunu Konya’da, Meram’da 
en güzel şekilde yansıtmak için birlik 
ve beraberlik içinde çalışacaklarını 
söyledi.

MHP Meram İlçe Teşkilatı Baş-
kanı İbrahim Ay ise, ‘Cumhur İtti-
fakı’ adayı Mustafa Kavuş’un Me-
ram’da rekor bir oyla seçilmesi için 
ellerinden gelen gayreti gösterecek-
lerini ve her türlü desteği verecekle-
rini söyledi. 

Mustafa Kavuş ve teşkilat men-
supları ziyaretler kapsamında, Me-
likşah Mahallesi ve Alavardı Mahal-
lesinde vatandaşlarla bir araya geldi. 
Mustafa Kavuş, 31 Mart seçimlerin-
de güçlü Meram için vatandaşlardan 
destek istedi.
n HABER MERKEZİ

Kılca’dan Karatay’ın 7 mahallesine ziyaret



6 HABER 30 OCAK 2019

Hatay’da bir TIR’da yapılan 
aramada 72 marş dinamosunun 
içine gizlenmiş 619 bin 140 uyuş-
turucu hap bulundu, gözaltına alı-
nan 8 şüphelinin evinde de 39 bin 
191 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerince yapılan çalış-

mada, Konya’dan Hatay’a ulusla-
rarası nakliyat yapan bir firmaya 
ait TIR içerisinde Ortadoğu ülkele-
rine gönderilmek üzere uyuşturu-
cu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı 
alındı.

Bunun üzerine aracı takibe alan 
ekipler, TIR’ı Hatay’a geldiğinde 
durdurarak arama yaptı. Aramada, 
TIR’da yüklü 72 marş dinamosu-

nun içine gizlenmiş 619 bin 140 
uyuşturucu hap ele geçirildi.

EVLERİNDEN DE 
BİNLERCE HAP ÇIKTI

Olayla bağlantısı olduğu belir-
lenen şüphelilerin yakalanması için 
yürütülen çalışmalarda ise Konya 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 
desteğiyle bu kentte belirlenen 
adreslere eş zamanlı operasyon 

gerçekleştirdi. Operasyonda M.K, 
O.K, M.K, Y.A, M.K, N.T. ve Suriye 
uyruklu H.A. ile G.H.G. gözaltına 
alındı. Şüphelilerin adreslerinde 
yapılan aramada da 39 bin 191 
uyuşturucu hap ele geçirildi. Sor-
gulanmak üzere Hatay’a getirilen 
zanlılar emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi.
n AA

Doktor hastanedeki 
odasında ölü bulundu

Seydişehir’de bir doktor has-
tanedeki odasında ölü bulundu. 
Olay, akşam saatlerinde Seydişe-
hir Devlet Hastanesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta-
nede görev yapan Kulak Burun Bo-
ğaz Uzmanı Dr. İsmail Cem Temel 
(32), gündüz girdiği 5 ameliyattan 
sonra uzun süredir devam eden bel 
ağrısı şikayetinden dolayı serum 
taktırarak hastanedeki odasına 
geldi. Mesai günü sonu odaya te-
mizlik yapmak için giren görevliler, 
Temel’in telefonla konuştuğunu 
zannederek dışarı çıktı. Görevliler, 

diğer odaların temizliği bittikten 
sonra yeniden odaya girdiklerinde 
Doktor İsmail Cem Temel’i aynı 
halde görünce hemen acil servise 
haber verdi. Odaya çıkan sağlık 
görevlileri, Temel’in hayatını kay-
bettiğini belirledi. Cumhuriyet sav-
cısının olay yerinde yaptığı incele-
menin ardından Temel’in cenazesi 
otopsi yapılmak üzere hastanenin 
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatılırken, doktorun 
eşinin de Seydişehir Devlet Has-
tanesinde doktor olduğu öğrenildi.
n İHA

Otomobilin çarptığı 
kadın hayatını kaybetti 

Konya’da yolun karşısına geç-
mek isteyen 58 yaşındaki kadın, 
otomobilin çarpması sonucu haya-
tını kaybetti. Kaza, merkez Selçuk-
lu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şe-
fikcan Caddesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, caddeden 
karşıya geçmek isteyen Şerife Çağ-
layan’a (58) Fahri T. yönetimindeki 
06 LY 773 plakalı otomobil çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 
Şerife Çağlayan ambulansla Konya 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Hastanesine kaldırıldı. Şerife Çağ-
layan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. Sürücü Fahri T. ise polis ekiple-
rince gözaltına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Akaryakıt istasyonunun marketinden kola ve kasadaki bin 700 lirayı çalan hırsızlık şüphelisi iş yerinin 
güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olay yerinden kaçan zanlı havaya ateş edince yakalandı

Hırsızlık zanlısı ateş
edince yakalandı

Konya’da bir akaryakıt istasyo-
nunun marketine alışveriş baha-
nesiyle girerek kola aldıktan sonra 
kasadaki bin 700 lira parayı çalan 
hırsızlık şüphelisi, sokak ortasında 
silahla havaya ateş ederken yakala-
narak gözaltına alındı. 

Olay, saat 02.30 sırasında mer-
kez Karatay ilçesi Büyük Sinan Ma-
hallesi Ankara Caddesi üzerinde 
bulunan bir akaryakıt istasyonunda 
meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 
akaryakıt istasyonunun market bö-
lüm görevlisinin yemek almak için 
marketten çıktığı sırada içeriye giren 
alkollü bir şahıs, dolaptan bir teneke 
kola aldıktan sonra kasaya yöneldi. 
Cebinde bulunan silahını da çıkarıp 
yerine koyan hırsızlık şüphelisi, daha 
sonra markette kimsenin olmadığını 
fark edince kasada bulunan bin 700 
lirayı alıp marketten çıktı. Şüpheli-
nin açık bıraktığı kasayı daha sonra 
markete gelen görevli fark edince 
güvenlik kamerası kayıtları incelen-
di. Kasadaki paraların çalındığının 

fark edilmesi üzerine durum polise 
bildirildi. 

HAVAYA ATEŞ EDİNCE YAKALANDI 
Bu sırada olay yerinden koşa-

rak kaçan hırsızlık şüphelisi, Fetih 

Caddesi üzerinde yanında bulunan 
silahla havaya rastgele ateş açtı. 
Çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine sevk edilen polis ekipleri, 
havaya ateş açan şahsı kısa sürede 

yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına 
alınan Mehmet Ali K.’nin üzerinde 
arama yapan polis, cebindeki bin 
720 bin lira ve bir adet teneke kola 
buldu. Yapılan incelemede havaya 
ateş açan ve cebinde para bulunan 
Mehmet Ali K.’nin akaryakıt istasyo-
nundaki marketten hırsızlık yapan 
kişi olduğu belirlendi. 

‘KİMSEYE ZARARIMIZ OLMADI’
Gözaltına alınan şüpheli Meh-

met Ali K., sağlık kontrolü için Kon-
ya Numune Hastanesine götürüldü. 
Hastanedeki işlemlerinin ardından 
şüpheli Mehmet Ali K., polis aracına 
bindirildiği sırada kendini görüntü-
leyen gazetecilerin “Neden gözaltı-
na alındınız)” sorusuna “Biz gözaltı-
na alınmadık. Yaptık işte bir şey bir 
şeyler oldu yani. Bir şey olduğu da 
yok şüpheli olarak alındık. Kimseye 
zarar verdiğimiz yok” diyerek cevap 
verdi. 

Zanlı, daha sonra ifadesi alınmak 
üzere emniyete götürüldü.
n İHA
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Katliamın tüyler ürperten izleri!

Çiftlik evinde pompalı tüfekle 
öldürülmüş olarak bulunan Afganis-
tan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 
10 yaşındaki oğlunun otopsileri ta-
mamlandı. Çiftlik evindeki izler, kat-
liamı gözler önüne serdi. Polis, kat-
liamda evde bulunmayan Mehmet 
isimli eşi arıyor. Vahşice öldürülen 
çocuklardan geriye ise oyuncakları 
kaldı. Şanlıurfa’da bulunan çiftlik sa-

hibi Hüseyin Çubukçu, yaklaşık 2 ay 
önce hayvanların bakımını yapmak 
için Afganistan uyruklu 2 çocuklu 
aileyi işe aldı. Bir süredir telefonla 
aradığı aileye ulaşamayan Çubuk-
çu dün akşam saatlerinde arkadaşı 
Davut D.’yi arayarak, merkez Ka-
ratay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu 
Sokak’taki çiftliğe bakmasını istedi. 
Bunun üzerine çiftliğe giden Davut 

D., ailenin kaldığı evin kapısının açık 
olduğunu fark edince içeri girdi.

EV KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ
Eve girdiğinde duvar ve kapı-

ların kanlar içinde olduğunu gören 
Davut D.’, Afgan kadını oturma oda-
sında, iki çocuğu da banyoda kanlar 
içinde görünce dehşete düştü. Yaşa-
dığı şokun ardından Davut D. olayı 
polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen polis, yaptığı ince-
lemede anne ve iki çocuğunun pom-
palı tüfekle başlarından vurularak 
öldürüldüğünü belirledi. Anne ile 
birlikte oturma odasında öldürüldü-
ğü saptanan çocukların cesetlerinin 
daha sonra banyoya taşındığı anla-
şıldı. Öldürülen anne ve çocuklarının 
cesetleri otopsi için Konya Numune 
Hastanesi morguna götürüldü. 

ŞÜPHELİ KOCA, 
ÇOCUKLARINA DÜŞKÜNMÜŞ
Çiftlik evindeki katliamla ilgili 

araştırma başlatan polis, cinayeti 
evde bulunmayan, isminin ‘Meh-
met’ olduğu belirlenen kadının eşi-
nin işlemiş olabileceği ihtimali üze-
rinde duruyor. Polis, cep telefonu 
kapalı olan Mehmet’i arıyor. Tüyler 
ürperten katliamla ilgili soruşturma 

sürerken, anne ve çocuklarının kim-
likleri henüz belirlenemedi. Mehmet 
isimli şüphelinin çocuklarına düşkün 
olduğunu öğrenildi. Çiftlik evindeki 
izler, katliamı gözler önüne sererken 
başlarından vurularak öldürülen ço-
cuklardan geriye oyuncakları kaldı. 
Polis, cinayetin cumartesi gecesi iş-
lenmiş olabileceği üzerinde duruyor. 
n DHA
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Konyalı doktorlar İdlip Kampları’nda
Yurt içinde ve yurt dışında sağ-

lık ve tıbbi yardım çalışmalarında 
bulunan AID Uluslararası Doktor-
lar Sağlık ve Tıbbi Yardım Derneği 
Başkanı Diş Hekimi Mustafa Necati 
Özkan, Konya AID Sağlık ve Tıbbi 
Yardım Derneği olarak insani ve 
islami değerlerden yola çıkarak, 
sağlık hizmetlerinin yetersiz oldu-
ğu coğrafyalarda ve afet bölgele-
rinde yaşayan insanların yanında 
olmayı kendisine görev edinen bir 
dernek olduklarını söyledi. Necati 
Özkan, “8 yıldır devam eden Suriye 
iç savaşı, devletimizin destekleriyle 
barış sağlanan İdlip bölgesine ve 
çevre kamplarına sağlık taramasını 
gerçekleştirdik. AID Konya olarak 
her ay düzenli bir şekilde, devleti-
miz tarafından güvenliği  sağlanan 
bölgelere  sağlık ekibi gönderiyo-
ruz. Ocak ayı sonunda gönderdi-

ğimiz sağlık ekibi içerisinde; KBB, 
Genel Cerrah, Diş Hekimi, Anestezi 
uzmanı ve Acil hekim bulunmakta 

idi. Bu ekip iki günlük çalışmalarda 
İdlip kırsalında Kemmune Kampı, 
Halep Labbeh Kampı, Atme Bölge-

si gibi çadır kentlerde yaşamını çok 
zor şartlar altında sürdürmeye çalı-
şan mahrum, mazlum ve mahsun 

Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını 
sarmaya ve dertlerini paylaşmaya 
gayret gösterdiler. Bu çalışmalar 

içerisinde 40 civarında çocuğun 
sünneti, 20 ye yakın hastanın acil 
olan diş problemleri derneğimiz 
tedarik ettiği seyyar diş ünite ile 
tedavileri yapıldı. KBB uzmanımız 
şikayeti olan hastaların tedavisini 
gerçekleşti. Gerekli görülen has-
talar en yakın hastanelere yönlen-
dirildi. AID (Uluslararası Doktorlar 
Derneği) olarak 2011 kuruluşu-
muzdan bu yana çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Suriye içerisinde 
İdlip bölgesinde üç sağlık merkezi-
mizle ve yaklaşık 15 personelimizle 
Suriyeli kardeşlerimize düzenli sağ-
lık hizmeti vermeye çalışmaktayız” 
ifadelerini kullandı. Özkan, bu ala-
na girmelerine fırsat veren Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne, doktorlara 
ve bu çalışmalarda sürekli sahada 
bulunan diğer gönüllülere şükran-
larını sundu.  n HABER MERKEZİ

Uzman hekim kadrosu ve mo-
dern teknolojiyi çatısı altında bu-
luşturan Özel Medova Hastanesi 
tedavi süreçlerindeki başarılarıy-
la da adından sıkça söz ettiriyor. 
Medova Hastanesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Erdal Kalkan beyne atlayan 
kanserlere dikkat çekerek yüksek 
teknolojiyi Medova Hastanesi’nde 
kullanarak metastatik beyin tü-
mörlerinin tedavisini etkin şekilde 
yaptıklarını bildirdi ve hastaların bu 
tümörlere ait belirti ve bulgulara 
dikkat etmelerini önerdi. Prof. Dr. 
Erdal Kalkan şu şekilde konuştu, 
“Çağımızın hastalığı olan ve gide-
rek yaygınlaşan kanser hastalıkları 
sıklıkla beyne atlayabilmektedir. 
Bir organdan gelişip başka organ-
lara tümörün yayılmasına metastaz 
denilmektedir.  Beynin kendisinden 
kaynaklanan kanserleri olduğu gibi 
vücudun diğer organlarından atla-
yan kanserleri de giderek artmakta-
dır. Metastatik beyin kanserlerinde 
kanserin beyinde meydana getirdi-
ği kitlenin yerine ve boyutuna bağ-
lı olarak belirti ve bulgular ortaya 
çıkmaktadır. Baş ağrısı, nöbet ( 
havale) geçirme, kişilik değişikleri, 
konuşma bozuklukları, denge prob-
lemleri, vücudunun bir tarafında 
kuvvetsizlik en sık karşılaşılan be-
lirti ve bulgulardır. Beyne sıklık sı-

rasına göre akciğer kanseri, meme 
kanseri, prostat, böbrek, mide-bar-
sak kanserleri, malign melenomlar 
metastaz yapabilir. Bu organların 
kanserleri tek veya çok sayıda kitle 
etkisi yapan lezyonlar meydana ge-
tirebilir.  Beyinde metastatik tümör 
düşünüldüğünde ayrıntılı bir nöro-
lojik muayeneden sonra beyin MR’ı 
çekilerek hastalığın tanısı konulur. 
Bazen primer (hastalığın kaynak-
landığı) odak belirlenmeden beyin-
de tümör tespit edilip bu tümörün 

çıkartılması ile metastazın kaynağı 
bulunabilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Erdal Kalkan metas-
tatik beyin tümörü hastalığının te-
davisinde cerrahi, sadece radyote-
rapi, radyoterapi+ kemoterapi gibi 
seçeneklerin olduğunu belirterek; 
“Cerrahi tedavi özellikle bir yada 
iki tümörü olan ve kitle etkisi ne-
deniyle beyin ödemine sebep olan 
vakalara uygulanmaktadır. Cerrahi 
tedavi sırasında yüksek teknoloji 
uygulanması hastanın ameliyatını 

yaparken hastaya minimum zarar 
vererek maksimum tümör dokusu 
çıkartılmasını sağlamaktadır. Nöro-
navigasyon ve yüksek kalitede tü-
mör boyama özellikli mikroskoplar 
bunlara örnek cihazlardır. Nöro-
navigasyon cihazı normal beyin 
dokusuna hasarı en aza indirmeye 
yardımcı olurken hedeflediğimiz 
tümöre yaklaşımı yüksek doğruluk 
oranı ile ulaşmamızı sağlar. Tümör 
boyama özellikli mikroskopta özel-
likle kötü huylu beyin tümörleri ve 
metastatik beyin tümörlerinde kul-
lanılan tümörün boyanarak normal 
beyin dokusundan ayrılmasını sağ-
layan yüksek teknoloji ürünüdür. 
Son yıllarda dünyada sıkça kulla-
nılan bu cihazlar hastanın normal 
dokularına daha az hasar verilme-
sine, tümöral dokuların da daha 
fazla çıkarılmasına neden olmak-
tadır. Tümöral dokuların tama ya-
kın çıkarılması da hastanın yaşam 
süresinin uzamasına neden olan en 
önemli etkenlerden biridir. Cerrahi 
tedavi sonrasında uygulanacak olan 
radyoterapi ve kemoterapi ile has-
tanın yaşam süresinde önemli artış 
sağlanabilmektedir” diye konuş-
tu. Ayrıca Kalkan kişileri yukarda 
bahsedilen belirti ve bulguları fark 
ettiğinde mutlaka bir hekime baş-
vurmaları konusunda uyardı.
n HABER MERKEZİ

Hırsızlık şüphelilerinden
biri tutuklu, biri serbest

Aksaray’da iki ayrı evden hır-
sızlık yaptığı iddiasıyla polis tara-
fından yakalanan 2 şahıstan 1’i 
sevk edildikleri mahkemece tutuk-
landı. Hırsızlık olayları, geçtiğimiz 
günlerde Coğlaki Mahallesi 1205. 
Sokak ve Taşpazar Mahallesi 857. 
Sokak Yuva Apartmanı’nda mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
ev sahiplerinin evde olmadığı sü-
reçte 2 ayrı eve giren 2 şüpheli ev-
lerdeki ziynet eşyalarını ve banka 
kartlarını çaldı. Ev sahiplerinin du-

rumu fark etmesi ve polise haber 
vermesi üzerine harekete geçen İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 
ekipleri olayla ilgili araştırma baş-
lattı. Yapılan çalışmalar sonrasında 
Özcan Y. (26) ve Ömer Y.A. (26), 
polis ekiplerince yakalandı. Emni-
yette sorgulanan 2 zanlı daha son-
ra adliyeye sevk edildi. Hakim kar-
şısına çıkan şüphelilerden Ömer 
Y.A. adli kontrol şartıyla serbest 
kalırken, Özcan Y. ise tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. n İHA

FETÖ/PDY yöneticisi 
ve üyesi 3 şahsa gözaltı

Aksaray’da polisin FETÖ/
PDY’ye yönelik gerçekleştirdiği 
operasyonda örgütün yönetici ve 
üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli 
yakalanarak gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, İl Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele (KOM) 
ile Terörle Mücadele (TEM) Şube 
Müdürlüğü ekipleri, daha önce 
FETÖ/PDY kapsamında haklarında 
yasal işlem yapılan 3 ayrı şüphe-
linin halen deşifre olmamış örgüt 
üyeleriyle hareket ederek tekrar 
yapılanmak için örgütsel faaliyet-

ler yürüttükleri bilgisine ulaştı. 6 
ay önce şüphelileri tespit ederek 
teknik ve fiziksel takibe başlayan 
KOM ve TEM ekipleri 6 aylık ça-
lışmanın ardından yeterli delil ve 
bulgulara ulaşarak operasyon için 
harekete geçti. Gerçekleştirilen 
operasyonda FETÖ/PDY terör ör-
gütü yöneticisi ve üyesi olduğu id-
dia edilen H.M. (51), H.H.B. (61) ve 
V.K. (47) ikametlerinde yakalana-
rak gözaltına alındı. Zanlılar sağlık 
kontrolünden geçirildikten sonra 
sorgulanmak üzere İl Emniyet Mü-
dürlüğüne götürüldü. n İHA

4 araç birbirine girdi
1 kişi yaralandı

Ilgın’da buzlanma nedeniyle 
meydana gelen zincirleme trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Eski Emniyet 
Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında 
meydana gelen kazada, gizli buz-

lanma nedeniyle 4 araç birbirine 
çarptı. Kazada, bir kişi yaralandı. 
Yaralı Mukaddes Topçu, ambu-
lansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.
n AA

Konya ile Antalya’yı birbirine bağlayacak olan Gembos Yolu’nun bu yıl içerisinde bitirilecek olmasını değerlen-
diren Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun, “Altın dönemde inşallah altın bir proje daha hizmete girecek” dedi

Altın dönemde
altın gibi yatırım

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Antalya’da katıl-
dığı toplu açılış töreninde yaptığı ko-
nuşmada Gembos Yolu projesi için 
verdiği müjdeyle ilgili olarak, “Altın 
dönemde, altın bir proje daha inşal-
lah hizmete girecek.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antal-
ya’da katıldığı toplu açılış töreninde 
kamuoyunda Gembos Yolu olarak 
bilinen, tamamlandığında Konya’yı 
Antalya’ya en kısa yoldan bağlaya-
cak karayolu projesine değindi.

Erdoğan, Konya’nın yanı sıra 
Antalya’da da dört gözle devreye 
gireceği günü beklenen projeyle il-
gili olarak müjde vererek, “Kamuo-
yunda Gembos Yolu olarak bilinen, 
Konya’yı Antalya’ya bağlayacak yol-
da inşa ettiğimiz Demirkapı Tüne-
li’nde çalışmalar hızla devam ediyor. 
Tünel, trafiğe açıldığında 4 dakikada 
karasal iklimden Akdeniz iklimine 
geçiş sağlayacak projeyi inşallah 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.” diye 
konuştu. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, konu ile ilgili yaptığı 
yazılı açıklamada, Beyşehir ve Dere-
bucak bölgesinin de merakla bekle-
diği projeye değinen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a, verdiği müjdeden 
dolayı teşekkür etti.

Erdoğan’ın talimatıyla başlayan 
projede yürütülen hummalı çalış-
malarda artık sona yaklaşıldığını 

vurgulayan Özaltun, “Altın dönem-
de, inşallah altın bir proje daha dev-
reye giriyor.” ifadelerini kullandı.

Özaltun, AK Parti iktidarla-
rı döneminde Beyşehir’in devlet 
yatırımları yönünden de pek çok 
kazanım elde ettiğini belirterek, 
şunları kaydetti: “Bunlardan biri de 
devreye girmesinin ardından Yeni 
Konya-Antalya Karayolu olarak ad-
landırdığımız ama bölgede Gembos 
Yolu olarak bilinen Ulaştırma Bakan-
lığı projesidir. Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Konya-Beyşe-
hir-Derebucak-Antalya (Gembos) 
yolunun bitiriliş müjdesi bölgemize 
hayırlı olsun. Başta Cumhurbaş-
kanımız olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”
n AA

Beyne atlayan kansere dikkat!
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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

ZAYİ
12551-12600 1 cilt 12701-12800 2 cilt faturamı kaybettim, hükümsüzdür.

MUSTAFA SADE
Mevlana V.D.: 7360192198

T.C.: 28085152506

Z-445
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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

    18-28 Yaş Arası;
0 Gaz Altı Kaynakçıları,
0 Pres Tezgah İşçileri,
0 Testere ve Taşlama

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

- Bireysel Kombili 
- 2+1 100 m2 dairem ve 
asansörlü kapıcı dairesi 

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
Sertifikalı veya Sertifikasız daha önce deneyimi olan 3 vardiyalı sistem-
de çalışabilecek bay güvenlik elamanı alınacaktır.
SEKRETER; 
Sekreterlik görevinde deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, 
Diksiyonu düzgün Bayan Sekreter alınacaktır.

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci

Nazmi ÇAKIR’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 937876  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI
ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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CHP Karatay İlçe Başkanı Refik Serttaş, yönetim kurulu üyeleri, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve İl 
Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç ile birlikte STK’ları ziyaret ederek, sorunları hakkında bilgi aldı

CHP Karatay’dan 
STK’lara ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Karatay İlçe başkanlığı, Karatay Zi-
raat Odası, Karatay Sebzeciler Birli-
ği, Karatay Sütçüler Birliği, Meram 
Sütçüler Birliği ve Selçuklu Sütçüler 
Birliğine ve diğer odalara ziyarette 
bulunarak sorunlarını dinledi.

Ziyaretleri değerlendiren CHP 
Karatay İlçe Başkanı Refik Serttaş 
STK’ların önemli olduğunu belir-
terek, “Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK) bizim için önemlidir. Toplum-
sal birlikte önemli görevleri yerine 
getirmektedirler. Ziyaretlerimizde 
onların sorunlarını dinledik. Bu so-
runları genel merkezimize iletip, çö-
zümünün de takipçisi olacağız. Her 
zaman olduğu gibi, partimiz CHP 
STK’ların yanında olmaya devam 
edecektir. Onların sorunlarını takip 
edecektir” dedi.

PİYASALARIN DENGESİ BOZULDU
Piyasaların tüm dengelerinin 

kaybettiğini belirten CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener, “Ül-
kemizin içinde bulunduğu süreçte 
ekonomik krizden dolayı piyasaların 
tüm dengesi bozuldu. Üreticilerimi-
zin ürettiği ürünler artık para etmi-
yor. İktidar daha önceleri sokakta 
gezip konuşabiliyordu. Onlarda kriz 
farkındadır. Meslek odalarımız ve 
birliklerin sorunları bellidir. Çözüm 

noktasında doğru dürüst bir gelişme 
yaşanmıyor. Bir sorununda olduğu-
nun da farkında değiller. Girdilerin 
yüksekliği üreticilerimizi oldukça 
zorluyor. Pahalı üretip, ucuza sat-
masından dolayı da zarar içindedir.”

SİSTEM KARMAŞASI YAŞANIYOR
Sistem karmaşasının yaşandığı-

nı söyleyen Abdüllatif Şener, “Mec-
liste değişim dönemi yaşanıyor. 
Vekil sayısının artmasına rağmen, 
işlevsellik kayboldu. Ülkemizin ve 
mesleki odalarımızın, birliklerimizin 
sorunlarının çözümünü yönelik rast 
gele yasalar çıkartılıyor. Mecliste 
kanunlarla ilgili birimlerin kurul-

ması zarurettir. Her parti gidebilir 
ve gelebilir. Ama hiç gitme endişesi 
yoksa şımarır. Ülkenin sorunlarının 
çözümüne yönelmez, bugün olduğu 
gibi. Artık önümüzde bir seçim var. 
Kararı vatandaş verecektir. Vatan-
daşlarımız alternatife inanmalıdır. 
İktidarın gitme zamanı gelmiştir” 
diye konuştu.
ÜRETİLEN ÜRÜNLER PARA ETMİYOR

Odalar ve sütçüler Birliği baş-
kanları sorunlarını hakkında şunları 
dile getirdi, “Maliyetler iki veya üç 
katı arttı. Hiçte iyi durumda değiliz. 
Sorunlarımızın çözümü noktasında 
görüşmelerimiz sürüyor. Tarımda 

bölgesel sıkıntılar vardır. Üç yıldır 
kuraklık yaşadık. Bundan dolayı da 
borçlandık. Bu borçlarımızın erte-
lenmesine rağmen ödemede zorla-
nıyoruz. Bunun yanında ürettiğimiz 
mahsuller ve ürünler de para et-
miyor. Üreticilerimizin yüzde 80’ni 
borçludur. Bu şartlar altında kar et-
miyoruz. Türkiye’nin kaderi tarım ve 
hayvancılığa bağlı olup, sahip çıkıl-
malıdır. Ancak tarım hayvancılıkta 
ithale yönelmek bizleri zor durumda 
bırakıyor. Artık ithale son verilerek, 
üreticimiz ve çiftçimiz yeterince des-
teklenmelidir” diye konuştular.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Kuşdemir 
güven tazeledi

Konya Sarraflar ve Kuyumcu-
lar Derneği’nde Olağan Genel Ku-
rul ve seçim heyecanı vardı. Geçti-
ğimiz Perşembe günü Konya’daki 
bir otelde gerçekleştirilen genel 
kurulda mevcut Başkan Mehmet 
Kuşdemir, Konya Sarraflar ve 
Kuyumcular Derneği’nde güven 
tazeledi. Genel Kurul’da konuşan 
Mehmet Kuşdemir, “Dernek yö-
netimi olarak üyelerimizden aldı-
ğımız yetkiyle, öncelikle, tarafsız, 
güvenilir, etkin ve kaliteli hizmet 
anlayışıyla her alanda ilimizi en iyi 
şekilde temsil etmek, ilimizin tanı-
tımında etkin ve aktif bir şekilde 
rol almak ve bu konuda etkin po-
litikalar belirlemek ve uygulamak 

için hızlı ve sorunsuz bir şekilde 
hizmet sunmaya, hizmet kalitesini 
sürekli kılmaya çalışacağız. Birlik 
ve beraberlik içerisinde mesleği-
miz ve şehrimiz için en iyiyi ve en 
güzeli uygulama gayreti içerisinde 
olacağız” ifadelerini kullandı. Kuş-
demir, kendisine gönül veren ve 
destekleyen üyelere teşekkür ede-
rek, yeniden seçilen yönetim kuru-
lu üyelerine başarılar diledi. Konya 
Sarraflar ve Kuyumcular Derne-
ği’nin yeni yönetim kurulu şu isim-
lerden oluştu: Mehmet Kuşdemir, 
Yusuf Yaşar, Veli Mutlu, Yaşar Ka-
rakulak, Adnan Şenoğlu, Satılmış 
Kozan, Hasan Atar.
n HABER MERKEZİ

Ressam Ünal üçüncü
kişisel sergisini açtı

Konyalı Sanatçı Perihan 
Ünal’ın 3. kişisel resim sergisi, 
Dedeman Otel Balo Salonun-
da izlenime sunuldu. Dedeman 
Otel’de düzenlenen Ermenekli-
ler gecesinde açılan sergi 2 gün 
açık kaldı.  Çok sayıda davetlinin 
katıldığı sergiyle ilgili konuklara 

bilgi veren Perihan Ünal, üçüncü 
kişisel sergisini açmanın mutlulu-
ğunu yaşadığını ifade ederek, ser-
gide modern ve klasik tarzda ça-
lışmalardan oluşan 36 yağlı boya 
ve kabartma eserin bulunduğunu 
sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Konya Platformu’nun, Türkiye’ye örnek bir çalışmaya imza atarak başlattığı ‘Konya Şehidinin Emanetine Sahip Çıkıyor’ kampanya-
sı kapsamında yapımına başlanan Şehit Aileleri Sitesi’nin büyük bir bölümü tamamlandı. Vali Toprak, çalışmaları inceledi

‘Hedef bu yıl bitirmek’
‘Konya Şehidinin Emanetine Sa-

hip Çıkıyor’ sloganı ile yola çıkan ve 
Sancak Mahallesinde şehit yakınları 
için konut inşasına başlayan Konya 
Platformu hayırseverlerin destek-
leri ile Şehit Aileleri Sitesinin inşa-
atını tüm hızıyla sürdürüyor. Mayıs 
2017’de temeli atılan ve yoğun bir 
gayret ile çalışmaları sürdürülen 
Şehit Aileleri Sitesinde hedef bu yıl 
içerisinde bitirmek. Geçtiğimizi gün-
lerde Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ı ziyaret eden Konya Platfor-
mu yetkilileri projeyi Vali Toprak!a 
anlattı. Vali Toprak’da geçtiğimiz 
Pazartesi günü projeyi yakından 
inceleyerek, örnek projeden dolayı 
Konya Platformu heyetine teşekkür 
etti.

‘KONYALI HAYIRSEVERLERİMİZN 
DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ’ 
Şehit Aileleri Sitesi hakkında 

bilgi veren Konya Platformu Eğitim, 
Kültür ve Çevre Derneği Başkanı 
Mehmet Ali Çelik, “İnşallah bunu 
bitirdikten sonra devamını getiririz. 
Aslında bizim amacımız bu proje ile 
farkındalık oluşturmak. Yaptığımız 

araştırmalar neticesinde şehitlerin 
dul ve yetimleri için Türkiye’de hiç-
bir STK’nın böyle bir çalışma yap-
madığını gördük. Bunu tüm Türkiye 
sathına yayarsak, her il 30 daire ya-
parsa 2 bin 400 daire yapar. Bu da 
şehit aileleri için azımsanmayacak 
bir rakamdır.  Geçtiğimiz günlerde 
Konya Valiliği görevine adanan Vali-
miz Cüneyt Orhan Toprak’ı platform 
üyesi arkadaşlarımız ile beraber zi-

yaret ettik. Ziyarette Sayın Valimize 
Şehit Aileleri Sitesi hakkında bilgi 
verdik. Sayın Valimiz projeyi merak 
ederek, yerinde incelemek istedi ve 
Pazartesi günü incelemelerde bu-
lundu. Projemizi çok beğendi. Bizleri 
tebrik etti. Şuanda inşattaki duru-
mumuz yüzde 70. İnşallah hayırse-
verlerimizin desteği ile 37+1 daire 
inşa edilen konutlarımızı bu yıl bi-
tirmeyi hedefliyoruz. Konyalı hayır-

severlerimiz bu konudaki duyarlılık 
sahibi. Bu konuda da duyarsız kal-
mayacağına inancımız tam.  Konyalı 
hemşerilerimiz ve hayırseverlerimiz 
bizlere bu zamanda kadar destek 
verdiler. İnşallah bundan sonra da 
destekleri ile bu konutları tamamla-
yarak, bu vatan ve bayrak için canla-
rını feda şehitlerimizin emanetlerine 
teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
Çelik; Proje kapsamında ilk başlarda 

hedeflenen rakamın üzerine çıkıla-
rak hayırsever vatandaşların katkıla-
rıyla bugüne kadar toplanan yardım-
larla 38 konutun inşaatının devam 
ettiğini ifade etti. Çelik, inşaatlar ta-
mamlandıktan sonra Konya Valiliği, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür-
lüğü ile Dernek Yönetim Kurulunca 
oluşturulacak komisyon tarafından, 
ihtiyaç sahibi şehit yakınları tespit 
edilerek, konutların teslim işlemleri-

nin gerçekleştirileceğini söyledi.
‘BOYNUMUZUN BORCU’

Konya Valisi Toprak, vatanın bö-
lünmez bütünlüğü, ülkenin huzur ve 
güvenliğinin sağlanması ve ay yıldızlı 
bayrağımızın ilelebet dalgalanması-
nın teminatı olan asker ve polisleri-
mizin ülke savunmasında göstermiş 
oldukları üstün hizmetlerin takdire 
şayan olduğunu vurgulayarak konuş-
masını şöyle sürdürdü. “Bu uğurda, 
menfur terör saldırıları sonucu yaşa-
mını yitiren kahraman şehitlerimizin 
bizlere emanet ettiği yakınlarına sa-
hip çıkmak bizlerin boynunun bor-
cudur. Konya Platformu Derneği’nin 
başlatmış olduğu bu projenin diğer 
illerimize de örnek olmasını diliyo-
rum. Devlet katkısı olmadan tamamı 
hayırsever vatandaşlarımızın katkı-
larıyla yürütülen projenin önemli bir 
bölümünün tamamlanmış olduğunu 
gördüm. Kendilerini tebrik ediyorum. 
Konya Platformuna, projeye destek 
veren hayırsever vatandaşlarımıza, 
şehit aileleri adına teşekkür ediyo-
rum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Konya Şehidinin Emanetine Sahip Çıkıyor’ sloganı ile yola çıkan Konya Platformu inşaatı tüm hızıyla sürdürüyor. 
Şehit Aileleri Sitesi’nin hayırseverlerin destekleriyle bu yıl bitirilmesi hedefleniyor
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Türkiye’nin ‘tahıl ambarı’ olarak bilinen Konya, 11 firmanın Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri fabrikaların tedarikçisi olmasıyla savunma sanayisinde de söz sahibi olmaya başladı

‘Konya savunmada atakta’
Savunma sanayisinde Türki-

ye’nin en başarılı şehirlerinin ba-
şında gelen Konya’da 100’ün üze-
rinde firma, savunma ve havacılık 
sanayisine yönelik çalışıyor. Savun-
ma ve havacılık sanayisi ihracatının 
yüzde 94,5’ini gerçekleştiren 5 şe-
hir arasında yer alan Konya’da, göz 
dolduran birçok yerli ve milli proje-
nin tedariki sağlanıyor.

Konya’daki firmalar; MPT-76, 
MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara 
Savunma Sistemleri projelerinde 
yer alıyor. Kentte faaliyetine devam 
eden TÜMOSAN’ın fabrikasında 
üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç 
“PUSAT” ve motorize tank dikkati 
çekiyor.

ASELSAN’ın Konya’ya yapaca-
ğı silah sistemleri yatırımında üre-
tilecek “SARP” da kentte şimdiden 

heyecan uyandırıyor. 
Konya Sanayi Odası (KSO) Baş-

kanı Memiş Kütükcü, uzun yıllar-
dan beri savunma sanayisi alanında 
çalışma yaptıklarını söyledi. Kentte 
savunma sanayisi alanındaki üre-
tim kabiliyetlerini artırmaya yöne-
lik ciddi çalışmalar yürüttüklerini 
dile getiren Kütükcü, şöyle konuş-
tu: “Yaptıklarımızdan biri de Kon-
ya’daki firmalarımızın savunma 
sanayisi alanında onaylı tedarikçi 
sıfatını almasıyla ilgili bir süreçti. 
Milli Savunma Bakanlığımıza bağ-
lı askeri fabrikaların ihtiyaçlarını 
tedarik etmek için onaylı tedarikçi 
sürecine dahil olan firmaların kendi 
etkinlikleri içindeki alanlarda doğ-
rudan alım yapmakla ilgili bir süreç 
başlattık. Bu süreç hem savunma 
sanayisi alanında ihtiyaçların hızlı 

tedariki hem de firmalarımızın ka-
biliyetlerini ve yetkinliklerini artır-
ma anlamında çok güzel bir adım 
oldu.”

‘11 FİRMAYLA SINIRLI 
KALMAYACAK’

Kütükcü, Milli Savunma Bakan-
lığına bağlı fabrikaların ihtiyaçlarını 
doğrudan karşılayacak 36 firmanın 
onaylı tedarikçi listesinin yayınlan-
dığını anımsattı. Yayınlanan liste-
deki 11 firmanın Konya’daki firma-
lar olduğuna işaret eden Kütükcü, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani bu 
firmalar Milli Savunma Bakanlığına 
bağlı askeri fabrikaların ihtiyaçları-
nı doğrudan tedarik etme imkanı-
na kavuştu. Bu, 11 firmayla sınırlı 
kalmayacak. Şu anda 20 civarında 
firma da onaylı tedarikçi olma sü-
recini sürdürüyor. İlerleyen süreçte 
bu sayı daha yukarıya çıkacak. Biz 
hem Konya’daki firmalarımızın yet-
kinlikleriyle Milli Savunma Bakanlı-
ğımızın askeri fabrikalarına tedarik-

çi olma sürecini sürdürüyoruz hem 
de diğer savunma sanayisi firma-
larımızın tedarikçi olma süreçlerini 
yönetiyoruz.”

ŞİRKET, 24 KONYALI SANAYİCİ İŞ 
ADAMINDAN OLUŞUYOR

Kütükcü, ASELSAN ve Konya 
Savunma Sanayi AŞ ortaklığında 
Konya’da kurulacak tesisin de sa-
vunma sanayisi alanında yapılacak 
en önemli yatırımlardan biri oldu-
ğunu aktardı. Tesiste Türkiye’nin 
ihtiyacı olan savunma sistemlerinin 
imal edileceğini belirten Kütükcü, 
şunları söyledi: “Bu yatırımı da 
yakın zamanda hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. İnşallah Konya’ya ana 
sanayi yatırımı da kazandırmış ola-
cağız. Savunma sanayisi ihracatın-
da 5’inci il konumundaki Konya’nın 
savunma sanayisi kabiliyeti ve ka-

pasitesini daha yukarılara taşımak 
istiyoruz. Konya’daki bu gelişme-
lerden ASELSAN-Konya ortak yatı-
rım sürecini bir süreden beri takip 
ediyoruz. Konya Savunma Sanayi 
AŞ adı altında 24 Konyalı sanayi-
ci iş adamımızdan oluşan şirketin 
yüzde 51’i ASELSAN’a ait. Şu anda 
kuruluşu tamamlanan Aselsan 
Konya Silah Sistemleri AŞ’nin yatı-
rımlarıyla ilgili çalışmalar da devam 
ediyor. Şu anda bu yatırımın uygun 
alanda yapılması ve çevresinde de 
benzer yatırımlara imkan oluştura-
cak şekilde bir cazibe merkezi oluş-
turulmasıyla ilgili yoğun çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz en 
kısa sürede bu yatırıma kazma vur-
mak ve şehrimize kazandırılmasını 
sağlamaktır. Bununla ilgili de sona 
yaklaştık.” n AA

Günümüzde iş hayatında 
yaşanan stres, bunalım ve in-
sanların yaşam derdi insanları 
zor durumda bırakıyor. Özellikle 
AVM kültürünün  hayatımıza gir-
dikten sonra mahalle kültürü ve 
esnaflık kültürü ortadan kalktı. Bu 
yüzdendir ki değerler alaşağı edil-
di ve bireyler arasında saygı ve 
sevgi azaldı. Halbuki biz mahal-
le kültürüne sahipken çok daha 
bir toplumduk. Mahallemizde ve 
sokağımızda komşularımızın sı-
kıntılarını ve dertlerini biliyorduk. 
Ancak AVM’lerin açılması ve si-
telerin inşa edilmesi ile mahalle 

kültürünü ve komşuluk ilişkileri-
mizi bitirdi. Toplum olarak keşke 
modernlik özünü kaybetmek ise 
keşke hiç modernleşmeseydik…

Yine toplumuz için önemli 
olan bir konuda televizyon ekran-
larında sigara, alkol ve silahlar… 
Günümüzde silahlı şiddet olayla-
rında artış gösterdi. Silahlı şiddet 
olayların önüne geçmek amacıyla 
hükümetimizin bir takım önlemler 
alması gerekiyor. Televizyon ek-
ranlarında yayınlanan dizelerde si-
gara ve alkol nasıl buzlamalar ya-
pılıyor ise silahlara da buzlanma 

yapılması gerekiyor.  
Silahlı şiddet olayların 
önüne geçmek için bir 
takım önlemler alınabi-
lir. Mesela, medyadaki 
silah görüntüleri alkol 
ve sigara gibi buzlan-
malı, İnternet silah 
satışı yasaklanmalı. 
Kargo ile satışı ya-
saklanmalı.  Otomatik 
ruhsat iptal metotları getirilmeli, 
Taşıma ruhsatında avukat rızası 

yada referans sistemi 
oluşturulmalı. Evde 
silah kasası mecburi 
olmalı, Ruhsat beş 
yıldan iki seneye in-
dirilmeli.
TEŞEKKÜRLER ESİN 

KARA VEKİLİM 
24 Haziran se-

çimlerinde Milliyet-
çi Hareket Partisi 

(MHP)’den milletvekili seçilmesi 
ile dikkatleri üzerine toplayan 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara, 
TBMM’de yaptığı çalışmalar ile 
dikkatleri üzerine topluyor. Sayın 
Kara hem ülkemizin problemleri-
ni , hem de Konya’nın sorun ve 
problemlerini TBMM’de getirme-
yi ihmal etmiyor. Sayın vekil son 
soru önergesi ile dikkatleri üze-
rine yine çekti. Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Konya Milletvekili 
Esin Kara, televizyon kanalların-
daki çizgi filmler, bilgisayar oyun-
ları, müzikler ve kitaplardaki sub-
liminal mesajlardaki misyonerlik, 
siyonizm faaliyetlerinin araştırıl-

masına ilişkin Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi (TBMM) Başkanlığına 
önerge verdi. Sayın vekilimi bu 
örnek çalışmasından dolayı tebrik 
ediyorum . İnşallah bu önergeye 
TBMM çatısı altında bulunan siya-
si partiler ve milletvekilleri destek 
verir. Bu şekilde geleceğimizin 
teminatı gençliğimizi ve ailelerini 
sublimal mesajlardan korumamız 
gerekiyor. Teşekkürler Sayın ve-
kilim. Allah yolunuzu ve bahtınızı 
açık etsin…

Selametle

MAHALLE KÜLTÜRÜ BİTTİ

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Son günlerde sosyal medyada ve farklı iletişim ağlarında dolaşan, Konya’nın markası Torku’ya olan güveni 
zedelemeyi amaçlayan asılsız iddialar, “Torku’ya karşı planlı bir saldırı mı yapılıyor?” sorusunu akıllara getiriyor

Torku’ya planlı 
saldırı yapılıyor!

“Lezzeti doğallığından” sloga-
nıyla Konya’dan çıkarak Türkiye’nin 
önemli bir markası haline gelen Tor-
ku, zaman zaman çeşitli saldırılara 
maruz kalıyor. Torku’nun rekabet 
gücünü düşürmek, marka güvenilir-
liğini zedelemek amacıyla çeşitli ka-
ralama kampanyalarına maruz ka-
lan Torku, bugünlerde sosyal medya 
üzerinden yine aynı karalama kam-
panyası ile karşı karşıya kalıyor. Uy-
durma isimlerle Torku adına yazılan 
ve Torku’yu karalamayı amaçlayan 
bir iddia, hem sosyal medyadan 
hem de telefonlara gönderilen me-
sajlarla yayılmaya çalışılıyor. 

DOĞRU OLMAYAN İSİMLER 
KULLANILIYOR

Torku’yu karalamak amacıyla 
yazılan ve “Aman dikkat” uyarısıyla 
başlayan mesajda, “Adım Mehmet 
Gürsoy. Torku firmasının yumurta 
üretim firmasında 2001-2018 ta-
rihleri arasında çalıştım. Firmanın 
üretmiş olduğu süt ve süt ürünleri 
hakkında sizleri uyarmak istiyorum.  
2018 Aralık ayında görevimden ko-
vuldum. Kovulma sebebim ise Tor-
ku firmasını gıdalarda kullanmış ol-
duğu hastalıklı hayvanları tespit edip 
firmayı mahkemeye vermemdir. 
Torku firmasının sahibi Abdurrahim 
Kılıç, Tarım Bakanı Sinan Şahin’in 
damadı olup, üretilen gıdaların sağ-
lık onayları sahtedir. Biz bu sahte-
ciliğe dur diyelim. Torku gıdaları 
kullanmayalım, birilerinin ekmeğine 
yağ sürmeyelim” ifadeleri kullanılı-
yor. Ancak mesaj, doğru olmadığını 
kendisi ele veriyor. Çünkü mesajdaki 
isimlerin hayal ürünü olarak ortaya 
atılmış durumda. Paylaşımdaki id-
dialar doğru değil. Çünkü Torku yu-
murta üretmiyor. Ayrıca Türkiye ta-
rihinde Sinan Şahin isimli bir Tarım 
Bakanı hiç olmadı. Torku markasının 
bağlı bulunduğu Konya Şeker bir 
anonim şirket ve sahibi Abdurrahim 
Kılıç isimli bir şahıs değil.

KİM VEYA KİMLER 
TARAFINDAN YAPILIYOR?

Yayılan mesaj arasında Tor-
ku’nun sağlık onaylarının da sahte 
olduğuna dair iddialar bulunuyor. 
Ancak  bu konuda oldukça şeffaf bir 
anlayışa sahip olan Torku, sahip ol-

duğu tüm sertifika ve kalite belgele-
rini internet sitesinden kamuoyuna 
sunuyor. Bu sertifikaların ve belge-
lerin gerçekliği, belge numaraları ve 
veren merciler açık bir şekilde belir-
tiliyor. Torku’ya yapılan bu saldırıla-
rın nedeni ve failleri merak konusu 
oldu.

HUKUKİ TAKİP BAŞLATTI 
Konuya ilişkin Torku, geçtiği-

miz günlerde gerekli hukuki işlemi 
başlattığını duyurmuştu. Yapılan 
açıklamada, “Son günlerde sosyal 
medyada ve farklı iletişim ağların-
da dolaşan, her kelimesi gerçek-
ten uzak olan mesajla ilgili gerekli 

hukuki takip başlatılmıştır. Torku 
markasının yumurta üretimi olma-
dığı gibi, bahsi geçen isimlerde ne 
bir tarım bakanı, ne de bir çalışa-
nımız bulunmaktadır. En önemlisi 
de Torku’nun tek sahibi 900 bin 
çiftçimizdir. Akıldan ve izandan 
uzak, siz değerli Torku tüketicile-
rinin bize olan güvenini sarsmaya 
yönelik bazı odaklarca kasıtlı ola-
rak çıkarılan bu tip söylentilere iti-
bar etmemenizi, yayılmasına katkı 
sağlamamanızı rica ederiz. Torku 
ürünleri, dünyanın en ileri tekno-
lojileri kullanılarak üretilmekte ve 
çiftlikten ambalaja kadar her sü-

reçte en güvenilir şekilde kontrol-
lerden geçmektedir. Ürünlerimizi 
güvenle tüketmeye devam edebi-
lirsiniz” denildi. 

KONYA TORKU’YA SAHİP ÇIKIYOR
Konya’nın önemli markası Tor-

ku’ya Konya da sahip çıkıyor. Özel-
likle sosyal medyada binlerce kişiye 
hitap eden guruplar, Torku’ya yapı-
lan bu saldırı konusunda vatandaş-
ları uyarıyor. Yapılan uyarılarla Tor-
ku’yla ilgili yayılmaya çalışılan bu tür 
iddiaların asılsız olduğu ve iddialara 
aldırış edilmemesi gerektiği vurgu-
lanıyor.  
n MEVLÜT EGİN

İşadamlarına İŞKUR
destekleri anlatıldı

İŞKUR Konya İl Müdürü Em-
rah Keleş, yeni destekleri ASKON 
Konya Şubesi’nde iş adamlarına 
anlattı.

İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, 
ASKON Konya Şubesi yönetimi ve 
üyelerine 4447 sayılı Kanunun 
geçici 19. ve 21. maddeleri kapsa-
mındaki teşvikleri anlattı. ASKON 
Konya Şubesi’nde gerçekleşen 
programa çok sayıda işadamı ka-
tıldı. Programın açılış konuşmasını 
yapan ASKON Konya Şube Baş-
kanı Yakup Yıldırım, şu dönemde 
böyle teşviklerin son derece önem-
li olduğuna dikkat çekerek, şartları 
yerine getirenleri teşviklerden fay-
dalanmaya davet etti. Daha sonra 
söz alan İŞKUR İl Müdürü Emrah 
Keleş de teşviklerin içeriğini anlat-
tı. 

Keleş, “Sigortalı yönünden 
aranılan şartlar; sigortalıların işe 
alındıkları aydan önceki üç ayda 10 
günden fazla 5510/4-a,b,c kapsa-
mında sigortalılıklarının bulunma-
ması,  İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, 
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri 
arasında özel sektör işverenlerince 
istihdam edilmeleri, gerekmek-
tedir. İşyeri yönünden aranılan 
şartlar: Özel sektör işverenine ait 
olması, Sigortalının işe giriş tari-
hinden önceki takvim yılına ilişkin 
işe alındıkları işyerinden bildirilen 
aylık prim ve hizmet belgelerinde-
ki veya muhtasar prim hizmet be-
yannamelerindeki ortalamaya ila-
ve olarak çalıştırılması, Aylık prim 
ve hizmet belgelerinin yasal süresi 
içinde SGK’ya verilmesi, Tahakkuk 
eden sigorta primlerinin yasal sü-
resi içinde ödenmesi, Yasal ödeme 
süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik 
sigortası primi, idari para cezası ile 

bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borçlarının bulun-
maması,  Çalıştırdığı kişileri sigor-
talı olarak bildirmediği veya bildir-
diği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı 
yönünde herhangi bir tespitin bu-
lunmaması,  gerekmektedir” dedi. 

Destek tutarı hakkında da bil-
giler veren Keleş, “Destek tutarı, 
işyerinin faaliyette bulunduğu sek-
töre göre farklı hesaplanacaktır.  
İmalat veya bilişim sektöründe 
faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili 
döneme ait günlük brüt asgari üc-
retin sigortalının prim ödeme gün 
sayısıyla çarpımı sonucu buluna-
cak tutarı geçmemek üzere, ilave 
istihdam edilecek her bir sigortalı-
nın 6.822,40 TL’ye kadarki prime 
esas kazanç tutarı için ödeyecekleri 
tüm primler (959,40 ila 2.558,40 
TL) ile 153,74 TL’lik damga ve 
gelir vergisi karşılanacaktır. (Top-
lamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL) 
Diğer sektörlerde faaliyet gösteren 
işyerlerinde ilave istihdam edilecek 
her bir sigortalı prime esas kazanç 
alt sınırı üzerinden hesaplanacak 
tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 
TL’lik damga ve gelir vergisi kar-
şılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 
TL)” diye konuştu. 

Destek süresine de değinen 
Keleş, “2020/Aralık ayı aşılmamak 
kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 
31/12/2020 tarihleri arasında is-
tihdam edilen her bir sigortalı için 
12 aydır. Ancak istihdam edilen 
sigortalının, 18 yaşından büyük 25 
yaşından küçük erkek, 18 yaşından 
büyük kadın veya Kuruma kayıtlı 
engelli olması durumunda destek 
18 ay süreyle uygulanacaktır” ifa-
delerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Memiş Kütükcü

Torku’ya olan güveni sarsmak amacıyla ortaya atılan yalan içerikli mesaj, sosyal medyada ve farklı iletişim ağlarında yayılmaya çalışılıyor.
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Selçukya Şiir Akşamları
1998 yılı öncesinde Konya dışında 

görev yapmam sebebiyle, Seydişe-
hir’de bulunan ailemi ve doğduğum 
köyü ziyaret etmemin dışında, Konya 
ile zaman zaman ve kısa sürelerle  ku-
caklaşma imkânı bulabiliyordum.

1998 yılından itibaren, görevim 
icabı Konya’ya tayin olunca, Selçuklu 
Başkentimizle, ömrümün son yirmi bir 
yılını kesintisiz olarak birlikte geçirmek-
teyim.

Yurdun çok farklı yörelerinde gö-
rev yapma imkânı buldum ama çok 
daha fazla sayıda yöresinden arkadaş-
larım oldu.

Tanıştığım arkadaşların üzerinde, 
genel olarak Konya’mızın hak ettiği 
bir imajının olmadığını söyleyebilirim. 
Ancak bunun böyle olması, Konya’mı-
zın kusurlu oluşundan değil,  üzerinde 
olumsuz imaj bulunanların, Konya 
hakkında eksik ve yanlış bilgilere sahip 
olduklarından kaynaklandığını söyle-

yebilirim. Konya’yı hiç görmemiş ama 
Konya hakkında oldukça fazla bilgiye 
sahip. Onun bunun ağzından ne çıkar-
sa hepsini doğruymuş gibi hafızasına 
yerleştirmiş ve gelene gidene Konya’yı 
menfi yönde anlatıyor arkadaş. Aslında 
bu yönümüzle genel olarak duyumla 
hareket eden bir topluma sahip ol-
duğumuz gerçeğini söylememde bir 
sakınca olmamalı.

Mesela sosyal medya denilen ve 
yanlış kullanıldığında çağın en korkunç 
canavarı kesilebilen bu heyulada bu 
olumsuzlukları fazlaca yaşamaktayız. 
Birisi, yanlış da olsa bir bilgi paylaşı-
yor ve eğer ruhumuzu okşayan da bir 
haber ise “kul hakkı” falan hak getire, 
olduğu gibi yayıyor ve geniş kitlelere 
ulaşmasında bir sakınca görmüyoruz.

Demem o ki, Konya hakkında yan-
lış bilinenleri ve kulaktan dolma bilgi-
lerin düzeltilmesi hususunda epeyce 
mücadele ettiğimi söyleyebilirim. Hem 
Konya hakkında olumsuz bilgilere sa-

hip olup hem de bilve-
sile ile Konya’da görev 
yapma fırsatı bulmuş 
birçok arkadaşımın, 
emeklilik dönemlerinde 
Konya’ya yerleştiklerine 
de şahitlik etmişliğim 
vardır.

“İnsan bilmediğinin 
cahilidir” diye güzel bir 
sözle tüm olumsuz dü-
şüncelere cevap vermiş 
olalım.

Gerçekten de Konya, kültür ha-
yatı bakımından Ülkemizdeki en önde 
gelen şehirlerimizden birisidir. Belki 
de en öndedir desek yeridir. Haftanın 
bütün günü herkese hitap edebilecek 
programları izleme imkânımız var.

Bunlardan birisi de her pazarte-
si akşamı saat 19.30’da, Kılıçarslan 

Meydanında bulunan, 
Büyükşehir Belediyemi-
zin Selçukya Kültür Sanat 
Derneği’ne tahsis ettiği  
Kılıçarslan Salonunda icra 
edilen Selçukya Şiir Ak-
şamları’dır.

Konya Basının da ya-
kın ilgisine mazhar olan 
etkinlik her hafta bir konu 
ile coşkusu ve heyecanı 
artarak devam eden bir 

faaliyet haline geldi.
Konyalı Şairlerimizden ve şiir se-

verlerden yoğun katılımların olduğu 
“Şiir Akşamları”, somut meyvelerini 
de vermeye başladı. Yaklaşık olarak iki 
yıldır devam eden etkinliğin müdavim-
lerinden bir grup arkadaşımız Selçukya 
Şiir Antolojisi adıyla bir kitapta buluş-
turdular şiirlerini… İkincisi de inşallah 

önümüzdeki zamanlarda çıkacak.
Yine müdavim şairlerimizden Ha-

san Ukdem, Ahmet Şener ve Saliha 
Değirmenci Yavaş arkadaşlarımız da 
kitaplarını yayınlayarak okuyucularıyla 
buluşturdular. Selçukya Kültür Sanat 
Derneği ayrıca kitaplarını yayınlayan 
bu arkadaşlarımıza imza günleri de dü-
zenleyerek onları onurlandırmaktadır.

Şiir için neler söylemişler neler.
“Şairlerin neden şiir yazdıklarını, 

pelikanların yavrularını neden kanla-
rıyla beslediklerini anladığım gün anla-
dım.” Nazan Bekiroğlu

“Şiir, kurşun rengi dünyayı mavi-
leştirir açmayan güneşi açtırır, yağma-
yan yağmuru yağdırır. İçimize dışımı-
za...” Oktay Akbal

“Bir kavganın, bir mücadelenin, 
çiçek açan hayatın dilidir şiir.” Zülfü 
Livaneli

“Şiir, düşünceyi duygu haline ge-
tirinceye kadar, yoğurmaktır.” Yahya 
Kemal Beyatlı

“Bazıları şiir sevmez, çünkü onla-
rın yaraları yoktur, yaraladıkları vardır.” 
Attila İlhan

“İnsan annesi için şiir yazmalı; hiç 
değilse hayatında bir kez.” Buket Uzu-
ner

“Benimle yaşlansana, kitap oku-
rum, çay demler şiir yazarım sana.”

“Şiir, insanın görünmez yüzüdür.” 
John Perse

Ben de bir şey diyeyim şiir için…
“Şiir; bir bebeğin gülüşü, ağlayışı, 

köy kızı bakışı, suyun akışıdır. Meşe 
ocağında ekmek kokusu, evlat sevgisi, 
sevgilidir şiir…”

İsimlerini zikredersem unuttuk-
larım olabilir kaygısıyla, Selçukya Şiir 
Akşamlarına şiirleriyle katkı sunan 
şairlerimizin hepsine, yaz kış deme-
den onları yalnız bırakmayan çok 
değerli şiir sever dostlarımıza ve bu 
programın mimarı olan Fatma Şeref 
Polat Hanımefendi’ye saygılar sunu-
yorum.

SAFLARI SIK VE DÜZ TUTUN YOLCULAR!

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, ilçedeki mühendis, mimar 
ve müteahhitlerle biraraya gelerek 
istişare yaptı. Akşehir Belediyesi Hı-
dırlık Sofrası’ndaki toplantıda konu-
şan Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, Akşehir’de yapılacak her 
türlü hizmette, projede ve yatırım-
da; herkesin fikrini alarak, onların 
fikirlerine kulak vererek çalışmalar 
yaptıklarını ve bu kapsamda da za-
man zaman farklı meslek gruplarıy-
la bu tür istişare toplantıları düzen-
lediklerini söyledi. Başkan Akkaya, 
inşaat ve tekstil sektörünün Türki-

ye’de önemli bir sektör olduğuna 
değindi. Konya bazında ilçeler içinde 
imar yönünden en düzenli yapılaş-
manın Akşehir’de olduğunun altı-
nı çizen Başkan Akkaya, “Şu anda 
21 tane merkez mahallemizde ve 
Doğrugöz Mahallemizde 3 bin 253 
hektarlık bir alanda yeni imar planı 
revizyonu yapıldı. Adsız Mahallemi-
zin de imar planı revizyon çalışması 
devam etmektedir. 18 uygulaması 
konusunda ise 10.5 milyon metre-
karelik bir alanda 18 uygulaması 
yapılması lazım olan bir alan var. Bu 
alanın; gelişme konut alanı 7 milyon 

metrekare, diğer alanlar ise 3,5 mil-
yon metrekaredir. Ayrıca şu anda 
1 milyon 800 bin metrekarelik bir 
alanda 18 uygulaması devam etme-
dir. Yaklaşık 3 ay içerisinde 1 milyon 
800 bin metrekarelik bir alandaki 
imar çalışması bitmiş olacak” dedi. 

Başkan Akkaya’nın konuşma-
sının ardından Akşehir Belediyesi 
Şehir Plancısı Murat Ferit Altun ta-
rafından Akşehir 1/1000 ölçekli uy-
gulama imar planı tanıtımı, Akşehir 
Belediyesi Jeodezi ve Fotogrametri 
Mühendisi Kadir Caran tarafından 
da Akşehir 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planına göre yapılacak 18 uy-
gulamalarının tanıtımı yapıldı. 

Toplantı; katılımcılarla yapılan 
karşılıklı istişare ile sona erdi. Top-
lantıya, Başkan Akkaya’nın yanı sıra 
Akşehir Belediye Başkan Yardımcı-
sı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili, 
Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Tun-
çez, mühendisler, mimarlar, müte-
ahhitler, belediye imar Komisyonu 
üyeleri ve Akşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli 
katıldı.
n AA

Camilere dadanan hırsızlık 
şüphelisi yakalandı

Karaman’da hırsızlık yapmak 
için girdiği 5 camide imam odala-
rına zarar veren hırsızlık şüphelisi, 
polis tarafından kısa sürede yaka-
landı. Alınan bilgiye göre, Kara-
man İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, şehir merkezinde 1 
saat arayla 5 camide hırsızlık giri-
şiminin yaşanması üzerine hemen 
harekete geçti. Hırsızlık şüphelisini 
bulabilmek için iz süren ekipler, 
hırsızlık zanlısının son olarak girdi-
ği Topucak Mahallesi’nde bulunan 
Gölyeri Boyacı Camii’ni inceleme-
ye aldı. Burada caminin güvenlik 
kamerası kayıtlarını alarak izleyen 
polis, zanlının kısa sürede kimliğini 
tespit etti. Polis, düzenlediği bas-
kınla A.Y.’yi yakalayarak gözaltına 
aldı. Emniyette işlemleri tamamla-
nan zanlı daha sonra adliyeye sevk 
edildi. 

‘CAMİDEKİ İMAM ODASININ 
CAMINI YANGIN SÖNDÜRME 

TÜPÜYLE KIRDI’
Hırsızlık zanlısı A.Y.’nin güven-

lik kamerası görüntülerinde rahat 
hareketler sergilemesi dikkat çekti. 
Güvenlik kamerası görüntülerinde, 
cami cemaati gibi Gölyeri Boyacı 
Camii’ne gelen zanlının, kapısı açık 
olan camiye ayakkabısını çıkararak 
içeriye girdiği görülüyor. Dikkat 
çekmemek içi ayakkabılarını ayak-
kabılığa da koyan A.Y., daha son-
ra imam odasına yöneldi. Kapının 
kitli olduğunu gören şüpheli bir 
süre kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı 
açamayan şahıs daha sonra yerde 
bulunan yangın söndürme tüpüy-
le kapı camını kırarak içeriye girdi. 
İmam odasında çekmecelerde para 
arayan zanlı, bir şey bulamayınca 
hızla camiden uzaklaştı. n İHA

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da geçtiğimiz 
aylarda eğitime giren ve sınavlarda başarılı olan 95 kadın çiftçiye sertifikaları verildi

Kadın çiftçiler patron 
olmaya hazırlanıyor

Aksaray’da Ziraat Odası Başkan-
lığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eği-
tim Müdürlüğü arasında imzalanan 
ortak protokol ile kadın çiftçilere 
eğitimler verildi. Köylere, beldelere 
giden ziraat odası ve tarım orman 
müdürlüğü ekipleri kadın çiftçilere 
tarım ve hayvancılık alanında eği-
timler verdi. Eğitimlerin ardından 
gerçekleştirilen sınavda başarılı olan 
toplam 95 kadın çiftçi gerçekleşti-
rilen programla sertifikalarını aldı. 
Sertifikalarını alan kadın çiftçiler 
şimdi kendi işlerinin patronu olmaya 
hazırlanıyor. 

Öğretmen Evi’nde gerçekleşti-
rilen programda bir konuşma ya-
pan kadın çiftçi Şermin Bilgiç (36), 
inşallah bu kurstan aldığım belgey-
le kendi işimin patronu olacağım 
ve projelere başvuru yapacağım. 
Köylüye ve özellikle kadın çiftçilere 
desteklerin artmasını istiyorum. Bu 
kursu düzenleyen herkese teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu. Bir diğer ka-
dın çiftçi Raziye Duru (34) ise, “Ka-
dın çiftçi eğitim programına katıldık 
ve eğitim aldık. Küçükbaş, büyük-
baş bakımıyla ilgili bilgiler aldık. Çok 
önemli bilgiler öğrendik. Hayvan 
bakımıdır, verimidir, hastalığıyla 
alakalı, aklınıza gelebilecek her şeyi 
öğrendik. Çok faydalı oldu” dedi. 

‘AKSARAY’I EĞİTİM 
ÜSSÜNE ÇEVİRDİK’

Ziraat Odası Başkanı Emin Ko-
çak, Aksaray’ı eğitim üssüne çe-
virdiklerini belirterek, “Elimizden 
geldiği kadar Aksarayımız da tarım 
ve hayvancılığı şaha kaldırmaya 
çalışıyoruz. Teorikte ve sahada he-
piniz bilinçlisiniz. Ama pratikte de 
bilinçli olmanız lazım. Burada ziraat 
mühendislerimiz ellerinden geldiği 
kadar bildiklerini size aktardı. Biz 
inadına üretmeye devam edeceğiz. 

Aksaray tarımına, ülke tarımına fay-
dalı olacağız. İnsanları doyurmaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 
Tarım ve Orman Müdürü Bülent 
Saklav ise çiftçilere verilen eğitimler 
hakkında istatistik bilgileri vererek, 
“Toplamda 3 yılda 112 adet kurs 
açıldı ve 3 bin 10 çiftçimize eğitim 
vererek belgelerini taktim ettik. Bu 

belge alan çiftçilerimizden 952’si 
bayan, 2 bin 58’i erkek” dedi. İŞ-
KUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ise 
Aksaray’da kadın istihdamının artış 
gösterdiğini belirterek, “Cumhur-
başkanımızın kadınların istihdamı 
yönünde ciddi çalışmaları var. İlimiz 
bu kapsamda çok şanslı. Geçtiğimiz 
yıla göre kadın istihdamında yüzde 

73’lük bir artış var. Türkiye’de kadın 
istihdamında ilimiz 4’üncü sırada” 
dedi. Aksaray Valisi Ali Mantı ise 
kadınların elinin değdiği yerde bere-
ket olduğunu belirterek, “Ülkemizde 
tabi kadın istihdamının çoğalması 
gerek Cumhurbaşkanımızın, gerek 
ülkemizin politikaları gereği. Kadın 
elinin değdiği yerde bereket vardır, 
temizlik vardır, nezaket vardır, ne-
zahet vardır. İnşallah Aksaray’da 
da kadınlarımız iş hayatına girdikçe 
bizlerde mutlu olacağız” ifadelerini 
kullandı. 

Yapılan konuşmaların ardından 
protokol üyeleri tarafından kadın 
çiftçilere sertifikaları verildi. Progra-
ma, Vali Ali Mantı, vali yardımcıları, 
Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 
İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, 
Tarım ve Orman Müdürü Bülent 
Saklav, Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut 
Aktürk, Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı Serkan Koray Zeybek, Tica-
ret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve 
çok sayıda kadın çiftçi katıldı.
n İHA

‘Akşehir’i birlikte imar ediyoruz’

Akşehir Organize 
Sanayi Bölgesi genişliyor

Akşehir Organize Sanayi Böl-
gesi’nin (OSB) 30 hektarlık ilave 
alanı içerisinde yer alan ve mülki-
yeti Hazine’ye ait olan taşınmazın, 
Akşehir Organize Sanayi Bölge-
si’ne satışının uygun görüldüğü 
bildirildi. Akşehir OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Emin Ma-
kascı, yaptığı açıklamada, ilave 
genişleme alanının yatırıma açıla-
bilmesi için Akşehir OSB Yönetim 
Kurulu tarafından yoğun çaba har-
candığını söyledi.

Akşehir OSB’nin mevcut alanı-
nın 115 hektar olduğunu, toplam 
56 sanayi parselinin 46 firmaya 
tahsis edildiğini ifade eden Makas-
cı, şunları kaydetti: “Halihazırda 
Akşehir OSB alanında boş parsel 
bulunmamaktaydı. OSB’nin 35 
hektarlık ilave alanı içerisinde yer 
alan Hazine arazisinin Akşehir 
OSB’ye devredilmesi önem teş-
kil etmekteydi. Genişleme alanı 

için bütün izin ve ruhsatlar ta-
mamlanarak, ilave alanının imar 
planı onaylanmış olup, buna göre 
37 adet yeni sanayi parseli oluş-
turulmuş, bu parseller içinde 20 
adet yeni yatırımcı firma yatırım 
yeri için başvuruda bulunmuştur. 
OSB’ye yapılan yeni başvuru yatı-
rımları tamamlandığında 2-3 bin 
kişinin istihdam edilmesi öngörül-
mektedir.” n AA

Ahmet Emin Makascı
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‘Ülkenin birleştirici alternatifi Demokrat Parti’dir’
Demokrat Parti (DP) Genel 

Başkanı ve Afyonkarahisar Millet-
vekili Gültekin Uysal, “Milletimize 
‘mahkum değilsiniz’ diyecek, mil-
letimizin kendisini bulabileceği, 
farklı alternatifleri bulabileceği bir 
siyaset profilini, adayları hep be-
raber ortaya koymak mecburiye-
tindeyiz.” dedi. Uysal, partisince 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği Konferans Salonu’nda 
düzenlenen “Demokrat Parti Kon-
ya Aday Tanıtım Toplantısı”nda, 
DP’nin ülkede kutuplaşma or-
taya çıkaranlara karşı birleştirici 
ve doğru bir alternatif olduğunu 
söyledi. Türkiye’de siyasetin çar-
pık işlediğini iddia eden Uysal, 
“Milletimize ‘mahkum değilsiniz’ 
diyecek, milletimizin kendisini 
bulabileceği, farklı alternatifleri 
bulabileceği bir siyaset profilini, 
adayları hep beraber ortaya koy-

mak mecburiyetindeyiz.” diye 
konuştu. Uysal, ülkenin demokra-
tik anlamda gelişmesi, kalkınması 
için ellerinden geleni yapmaya 
hazır olduklarını dile getirdi.  Tür-
kiye’nin köklü bir geçmişe sahip 

güçlü bir ülke olduğuna dikkati çe-
ken Uysal, “Irak’ta, Suriye’de ya-
şananlara bakalım. Büyük Türkiye 
Cumhuriyeti’nin her bir vatanda-
şına sunduğu imkanın, hukukun, 
imtiyazın, refahın, güvenliğin kıy-

metini her bir vatandaşımızın bil-
mesi gerekmektedir. Bunun kıy-
metini en fazla da, ülkeyi sokakta 
bulmadığımız için, bu ülkeyi yöne-
tenler bilmelidir.” değerlendirme-
sinde bulundu. Uysal, 31 Mart’ın 

bütünleşme, milletin ortak has-
sasiyetlerini kitlelerle buluşturma 
zamanı olmasını diledi.

DEMOKRAT PARTİ’NİN 
KONYA ADAYLARI

Konuşmanın ardından DP’nin 

Konya adayları tanıtıldı.
DP’nin Konya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Adayı Ali Seçmen 
Çevik olurken, ilçe belediye baş-
kan adayları şöyle: Merkez Kara-
tay ilçesinde Münir Nair Kapan-
dı, merkez Meram ilçesinde Ali 
Kaya, merkez Selçuklu ilçesinde 
Mukaddes Edirneligil, Ahırlı’da 
Vehbi Özalp, Akören’de İbrahim 
Uçar, Altınekin’de Nermin Varlı-
senet, Beyşehir’de Mehmet Bal-
ki, Cihanbeyli’de Mevlüt Ayvaz, 
Çumra’da Ali Sütçü, Doğanhi-
sar’da Yusuf Özdoğan, Emirga-
zi’de Mustafa Şafak, Ereğli’de Şa-
ban Menen, Ilgın’da Halil Kaya, 
Karapınar’da Fettah Karakuş, Ku-
lu’da Hamit Ünlü, Sarayönü’nde 
Şaban Göçer, Seydişehir’de Mu-
hittin Cerit, Taşkent’te Süleyman 
Özer.
n AA

Geçtiğimiz hafta etkili olan yo-
ğun kar yağışı ve fırtınaya bağlı 
olarak Doğanhisar ve Derbent ilçe-
leri başta olmak üzere şehrin farklı 
bölgelerinde elektrik direkleri zarar 
gördü. Konya Büyükşehir Belediye-
si’nden yapılan yazılı açıklamada, 
“Yoğun kar yağışı ve rüzgârın etkisi 
ile Doğanhisar ve Derbent ilçeleri-
miz başta olmak üzere şehrimizin 
farklı bölgelerinde elektrik direkleri 
zarar görmüştür.

 Elektrik kesintisine bağlı olarak 
adı geçen ilçelerimizle birlikte; Av-
dan, Sebiller, Gökbudak, Aşağı Çiğil, 
Yukarı Çiğil; Gölyaka, Harmanyazı, 
Balkı, Gökçeyurt mahallelerimizde 
içme suyu kuyuları çalışmamak-

tadır. MEDAŞ ekiplerinin bakım 
– onarım çalışmalarını tamamla-
malarına bağlı olarak su kesintisi 
giderilecektir. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur” denildi. 
n HABER MERKEZİ

Sürücü kurslarına
kota geliyor!

Yakın gelecekte yürürlüğe gir-
mesi beklenen Özel Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne 
göre, her 50 bin nüfusa 2 sürücü 
kursu açılabilecek. Önümüzdeki 
günlerde yayınlanması beklenen 
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kur-
su Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin 
nüfusa 2 sürücü kursu açılabile-
cek. Türkiye’de toplam 3 bin 522 
sürücü kursunun bulunduğu ve 
her dönem ortalama 70 bin ehli-
yet eğitiminin verildiği sektörde, 
temsilciler yüzde 50 kapasite ile 
çalışıyor. Sektördeki bu durumu 
dikkate alan Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Kurumları Genel Müdürlüğü, 
bundan sonra bu kurumların açılış 
izninin kota kapsamına alınacağı-
nı aktardı. Önümüzdeki günlerde 
yürürlüğe girmesi öngörülen Özel 
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin 
nüfusa 2 adet kurs açılabilecek. 
Yönetmelik ve sorunlar, İstan-
bul Ticaret Odası’ndaki ‘Motorlu 
Taşıtlar Sürücü Kursları Değer-

lendirme’ toplantısında ele alındı. 
Toplantıda yeni yönetmelikle ilgili 
açıklamalarda bulunan Milli Eği-
tim Bakanlığı Özel Eğitim Kurum-
ları Genel Müdürü Dr. Muammer 
Yıldız, “Kurslardaki minimum araç 
sayısı üç olacak” dedi. Yenilenecek 
yönetmelikte yapılan bir diğer de-
ğişiklik de, lise mezunlarının iki yıl 
çalıştıktan sonra motorlu taşıtlar 
sürücü kursunda usta öğretici ola-
rak göreve başlaması belirtildi.

Sektör temsilcileri ise kurs açıl-
ması için müstakil bina şartının 
kaldırılmasını isterken, araçlarda 
ÖTV ve KDV’nin kalkması ve akar-
yakıt desteği istedikleri aktarıldı. 
Ayrıca, KOSGEB ve esnaf kredi-
lerinden faydalanabilmek, ruhsat 
harcının her yıl değil de sadece 
kurum açılırken bir kere verilmesi, 
taban fiyat uygulaması için maddi 
destek, kurum müdürlerinin gire-
bileceği ders saati sayısının artı-
rılması ve sınavda sabit güzergah 
uygulamasının kalkmasını istedik-
leri belirtildi.  n İHA

Türkiye otomobil satışında
23 Avrupa ülkesini solladı

Türkiye geçen yıl otomobil 
pazarındaki daralışa rağmen, Av-
rupa’da en fazla otomobil satan 
sekizinci ülke olarak kayıtlara ge-
çerken 23 Avrupa ülkesini de geri-
de bıraktı. Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) tarafından Avrupa 
Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 
verileriyle hazırlanan “2018 yılı 
Avrupa Otomotiv Pazar Değer-
lendirmesi” raporu yayımlandı. 
AB (28) ve EFTA ülkeleri arasın-
da geçen yıl Avrupa’nın en fazla 

otomobil satan ülkesi, Mercedes, 
Audi, BMW, Volkswagen ve bu fir-
maların bünyelerindeki diğer bü-
yük markalara sahip olan Almanya 
olarak belirlendi. Avrupa’nın loko-
motif ülkesi Almanya 2018’de 3 
milyon 453 bin 778 adet otomobil 
satışı gerçekleştirdi. Motorlu taşıt 
ve parçaları 2017 yılında Alman-
ya’nın ihracatından yüzde 18,4’lük 
pay alarak en önemli ihracat kale-
mi oldu.
n AA

Konya’da, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasiteli 15 milyon liraya mal olan süt 
işleme tesisi, törenle hizmete açıldı. Törende üretime kıymet verilen yeni bir Türkiye anlayışına vurgu yapıldı

‘Üretime kıymet verilen
yeni bir Türkiye’deyiz’

Konya Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Birliğinin (DSYB) günlük 80 ton 
çiğ süt işleme kapasiteli tesisi tö-
renle hizmete açıldı. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Ma-
hallesi’ndeki DSYB Süt İşetme Tesi-
si’nin açılışında yaptığı konuşmada, 
birlik ve beraberlikle büyük işler 
başarıldığını söyledi. Eski dönemde 
Türkiye’de sokakların çamurdan 
geçilmediğini ifade eden Usta, “Şu 
anda bu tesiste mükemmel hijyen 
koşullarında üretim yapılıyor. ‘Bal 
dök yala’ tabiriyle üretimin yapıldı-
ğı, üretime kıymet verilen yeni bir 
Türkiye’deyiz. Recep Tayyip Erdo-
ğan liderliğinde 17 yıllık AK Parti 
iktidarı sayesinde bugünleri görmek 
hepimize büyük gurur veriyor.” diye 
konuştu.  

Usta, birliğin 40 bin çiftçiye hiz-
met verdiğini, bunun büyük bir ba-
şarı olduğunu bildirdi.  Konya’nın bu 
tür çalışmalarla örnek kent olduğu-
nu dile getiren Usta, “Konya DSYB, 
pek çok ilimize örnektir. Bunu tek 
başına birlik yöneticileri yapmıyor. 
Bunu, bugün burada bulunan tüm 
üreticiler ve çiftçilerimiz başarmış-
tır. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlerin 

bize kattığı değerin ve emeğin far-
kındayız.” ifadelerini kullandı.   

Konya DSYB Başkanı Edip Yıl-
dız ise tesisin günlük 80 ton çiğ süt 
işleme kapasitesine sahip olduğunu 
vurguladı. Tesisin, 2 bin 154 metre-
kare kapalı alana kurulu olduğunu 
anlatan Yıldız, burada kase ve süz-
me yoğurt, beyaz peynir, tereyağı, 
rulo kaymak üretiminin yapılacağını 

ifade etti. Konuşmaların ardından 
tesisin açılışı yapılan dua ile gerçek-
leştirildi. Katılımcılara geleneksel 
Konya pilavı ikram edildi.

TÜKETİCİYE UYGUN
 FİYATA SÜT ÜRÜNÜ

Kaşınhanı Mahallesi’nde faaliye-
te başlayan tesis, yaklaşık 15 milyon 
liraya mal oldu. Tesis, üreticiden 
toplanan sütü işleyerek elde edilen 

ürünleri kentteki marketlerde tüke-
ticiye uygun fiyata sunmayı amaçlı-
yor. Açılış törenine, AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca, Tarım ve Orman İl Mü-
dürü Seyfettin Baydar, birlik yöneti-
cileri ve çok sayıda kişi katıldı.
n AA

Büyükşehir Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı!
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Medipol Başakşehir’i Edin Visca sırtlıyor
Medipol Başakşehir’in sahasında Kasımpaşa’yı 2-0 

yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Edin Visca, bu 
sezon turuncu-lacivertli forma altında toplamda 8 gol, 8 
asiste ulaştı. Yapılan bütün transferlere rağmen Abdullah 
Avcı’nın vazgeçemediği isimlerin başında gelen başarılı 
futbolcu, takımını sırtlamaya devam ediyor. 

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Ba-
şakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Bu 
galibiyetle en yakın rakibi Galatasaray’ın 6 puan önünde 
liderliğini sürdüren turuncu-lacivertli takım, şampiyon-
luk yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Bu mücadelede 
rakiplerine göre Başakşehir’in en büyük kozu geçtiğimiz 
sezonlarda da olduğu gibi Edin Visca. Turuncu-lacivertli 
formayla 8. sezonunu geçiren Boşnak futbolcu, geldiği 
günden beri performansını sürekli yükselten nadir isim-
lerden. Paşa karşısında da 1 gol atıp, 1 asist yapan 28 ya-
şındaki oyuncu, elde edilen galibiyetle yine en ön sırada 
yer aldı. Orta sahada hareketliliği sağlayan, kanatlardan 
aldığı toplarla hem golü koklayıp hem de takım arkadaş-
larına gollük paslar veren Visca, tüm bu özellikleriyle Ab-
dullah Avcı’nın oyun sisteminin de değişilmez parçası. 

Süper Lig’de geride kalan 19 haftada bin 699 dakika 
sahada kalarak 8 gol, 8 asist yapan Edin Visca, takımının 
en fazla gol atan ve asist yapan oyuncusu konumunda 
bulunuyor. Visca, Başakşehir’in yeniden lige yükseldi-
ği 2014-2015 sezonundan itibaren ise 50 gol, 34 asiste 
ulaştı. 

Turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Robinho da ligin 
ilk yarısında Sivasspor’da 8 gol atmıştı. Aynı zamanda 
Brezilyalı futbolcu, dün akşam Kasımpaşa karşısında 
Visca’nın attığı golün asistini yapan isimdi. 

DEĞERİNE DEĞER KATIYOR 
Başarılı grafiğiyle değerini her geçen gün daha da 

arttıran 28 yaşındaki oyuncunun mevcut durumdaki piya-
sa değeri tam 11 milyon Euro. 2014-2015 sezonunda 3 
milyon Euro’luk bir piyasa değerine sahip olan tecrübeli 
orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını 3 kattan 
fazla arttırarak 11 milyon Euro yaptı. 2018’in Aralık ayın-
da 10 milyon Euro ile ligin en değerli 8. oyuncusu konu-
munda bulunan Visca, yeni yılda ise 11 milyon Euro’luk 
bedelle Moses, Ljajic ve Ndiaye’nin ardından piyasa 
değeri en yüksek 4. oyuncu olarak dikkat çekiyor. n İHA

Kasımpaşa, istediği başlangıcı yapamadı
Spor Toto Süper Lig’de sezona etkili bir baş-

langıç yapan ve ilk yarıda liderlik koltuğunda da 
oturan Kasımpaşa, son haftalarda aldığı başarısız 
sonuçlarla dikkati çekti. Ligin dördüncü haftasında 
liderliğe yükselen ve ilk yarının geri kalan bölümün-
de zirve mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, devre 
arasına 29 puanla 4. sırada girdi. Kasımpaşa, ara 
transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katma-
sına karşın ikinci yarıya istediği başlangıcı yapa-
madı. Teknik direktörlüğünü Mustafa Denizli’nin 
üstlendiği lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk 2 
haftasında yaşadığı mağlubiyetlerle puan cetvelin-
de 7. sıraya kadar geriledi.

İKİNCİ YARIYA KÖTÜ BAŞLADI
Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig’e yaptığı iyi 

başlangıcı ikinci yarıya taşıyamadı. Ligin ilk 2 
maçında Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir’i 
mağlup eden lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda ise bu 
takımlar karşısında sahadan puansız ayrıldı. Musta-
fa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, ilk 2 haftada 5 
gol attığı bu takımlar karşısında ikinci yarıdaki maç-
larda ise fileleri havalandıramadı.

LİGDE SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Kasımpaşa, Süper Lig’de oynadığı son 6 kar-
şılaşmadan sadece birini kazanabildi. Lacivert-be-
yazlılar, ligde son 6 maç dikkate alındığında İstikbal 
Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Ri-
zespor ve Medipol Başakşehir karşısında sahadan 
puansız ayrılarak 4 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 
Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Ka-
sımpaşa, tek galibiyetini ise ilk yarının son haftasın-
da Beşiktaş’a karşı aldı.

DİAGNE YOKSA GOL DE YOK
Kasımpaşa, Senegalli santrforu Mbaye Diag-

ne’nin forma giymediği maçlarda gol atmakta zor-
lanıyor. Lacivert-beyazlı takım, 27 yaşındaki oyun-
cunun kart cezası nedeniyle forma giymediği son 2 
lig maçında fileleri havalandıramadı. Kasımpaşa, 
Diagne’nin takımdaki yerini alamadığı Aytemiz 
Alanyaspor ile kupada oynadığı rövanş mücadele-
sinde ise uzatma dakikalarında attığı golle çeyrek 
finale yükseldi. Kasımpaşa’nın ara transfer döne-
minde aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa kupala-
rı hedefi doğrultusunda kadrosunda tuttuğu Diagne, 
ligdeki Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü 
maçlarında da forma giyemeyecek.  n AA

B.B. Erzurumspor 
Eduok ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor, Kasımpaşa’nın Nijeryalı futbolcusu 
Samuel Eduok ile anlaştı. Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor, uzun süredir transferi için uğraştığı Kasımpa-
şa’nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok prensipte an-
laştı. Eduok yarın akşam saatlerinde Erzurum’a gelerek 
sağlık kontrolünde geçip, 2.5 yıllık sözleşmeye imza 
atacak. Mavi-beyazlılar, Kasımpaşa’ya 400 bin Euro bon-
servis bedeli ödeyecek. Eduok bu sezon Süper Lig’de 18 
maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.  n İHA

Sivasspor’un yeni transferi 
Vieira’dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un yeni 
forveti Hugo Vieira, sakatlığı nedeniyle bir süre forma 
giyemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Por-
tekizli forvet Hugo Vieira kulüp tesislerinde çıktığı ilk 
antrenmanında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda 
sol dizinden sakatlandı. İstanbul Acıbadem Fulya Has-
tanesi’nde MR’ı çekilen Vieira, tetkik ve tedavi için dok-
toruyla bugün Portekiz’e gidecek. Portekiz’de yapılacak 
değerlendirmeler sonucunda durumu netlik kazanacak 
30 yaşındaki Portekizli futbolcu, bir süre sahalardan uzak 
kalacak. Hugo Vieira, cumartesi günü kulüp tesislerinde, 
başkan Mecnun Otyakmaz’ın da katıldığı törenle kırmı-
zı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.  n AA

Beşiktaş’ta savunma 
problemi çözülüyor 

Süper Lig’de boy gösterdiği 19 karşılaşmada 24 gol 
yiyen ve yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatabilen Be-
şiktaş’ta savunma problemi çözülüyor. Cezası biten Vida 
ve Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlığı kısa sürede 
atlatan Mirin, Antalyaspor maçında sahada olacak. Be-
şiktaş’ta sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle bir 
türlü kurulamayan savunma kurgusu, 20. hafta itibariyle 
yerine oturacak. Ligde boy gösterdiği 19 karşılaşmanın 
yalnızca 3’ünde kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, 
ligin ilk haftasından bu yana yaşanan sakatlıklar ve ce-
zalar nedeniyle defans kurgusunu bir türlü kuramamıştı. 
Devre arasında takıma monte edilen Mirin’in, Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık 
sonrası ikinci yarıda oyuna devam edememesi Teknik 
Direktör Şenol Güneş’i endişelendirirken, bu futbolcunun 
sakatlığının ciddi olmaması ve dün yapılan ilk idmanda 
takımla yer alması, tecrübeli çalıştırıcıyı rahatlattı. Ce-
zası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen 
Vida’nın da takıma dahil olmasıyla, Güneş’in kafasında 
soru işareti kalmamasını sağladı.  n İHA

Ben buradayım!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “İşler kötü gittiği zaman bu işleri farklı yerlere çeken odaklarla 
karışı karşıyayız. Biz bu yola çıktığımızda her türlü tehlikeyi göğüslemek istiyorduk. Bir yerde 

de yeter dememiz lazım. Ben buradayım, biz buradayız bir yere gitmiyoruz” dedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yeni 

Malatyaspor galibiyeti sonrası basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Haklarında yapılan yorumlara cevap ve-
ren Başkan Koç, “Önemli bir üç puan al-
dık sevinçliyiz. Şansızlık mı dersiniz uğur-
suzluk mu dersiniz bir takım gelişmeler 
olumlu sonuçları getirmiyordu. Biz inanı-
yoruz ki bu galibiyetle seri yakalayacağız. 
Önümüzdeki 4 maçta 10-12 puan almak 
önemli. Bugün yerden yere vuruluyoruz. 
Yakışıksız haber ve köşe yazılarına maruz 
kalıyoruz. Biz kendimizi de eleştiriyoruz 
ama her şeyin de bir sınırı var. Fener-
bahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. 
Tarihinin en kötü zamanında 1 saniye bile 
takımı yalnız bırakmadılar. Zaman zaman 
kızsalar da takımın başkanının yanında 
oldular. Her camia bunu yapamaz. Yö-
netime geldiğimizden beri beğenirsiniz 
beğenmezsiniz bir yaklaşım sergiledik. 
Saygıda kusur etmemek için elimizden 
geleni yaptık. Bardağın dolu tarafından 
görmeye çalıştık. Bu yaklaşım tarzımıza 
bazı odaklar hem içeride hem dışarıda 
başka yerlere çekiyor. Farklı algılandı. Biz 
örnek olmaya çalışan bir camiayız. İşler 
kötü gittiği zaman bu işleri farklı yerlere 
çeken odaklarla karışı karşıyayız. Biz bu 
yola çıktığımızda her türlü tehlikeyi gö-
ğüslemek biliyorduk. Bir yerde de yeter 
dememiz lazım. Ben buradayım. Biz bu-
radayız. Bir yere gitmiyoruz. Ne yazılırsa 
yazılsın. Ne çizilirse çizilsin. Takım iyi 
değil ama ben sonuna kadar buradayım. 
Camiam arkamda olduğu sürece her şeyi 
göğüsleyebilirim. Bugün yapılan haber-
lerde bazı noktaların doğru olduğunu dü-
şünmüyorum. Üstümüze haddinden fazla 
saldırıyorlar. Bu bizi sadece kamçılar. Bu 
konuda inatçıyız. Divanda da bu konuda 
net konuşacağım” dedi. 

“YAYINCI KURULUŞ ADİL OLSUN” 
Maçı haklarıyla kazandıklarını belir-

ten Koç, “Hakkımızla kazandık ama en-
teresan kararlar vardı. Yayıncı kuruluştan 
rica ediyorum özet görüntüleri hazırlarken 
itinalı davranın. Galatasaray derbisinde 
bizim lehimize görüntüler verildi ama ra-
kibin tartışılan kararları özette yer almadı. 
Bursa maçında Skrtel’e yapılan hareket 
gösterilmedi. Kafasına atılanlar görülme-
di. Yayıncı kuruluşun adil olarak göster-
mesi gerek. Bugün de Ekici’ye penaltımız 

vardı. Hasan’a verilen sarı kart vardı. 
Umarım kamuoyu bunları görür” dedi. 

“TRANSFERLER DİVANDA BİTECEK” 
Başkan Koç transferler içinse şunları 

söyledi: “Yüksek divan kurulunu dikkatli-
ce izlemenizi istiyorum. Transfer divanda 
bitmiş olacak. 3 gün içinde 3-4 de olabilir 
1-2 de olabilir. Devre arası transferleri son 
dakikaya kadar sonuçlanmıyor. Finansal 
Fair-Play çerçevesinde çalışıyoruz.” 

SADIK PERFORMANSIYLA 
GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe’nin yeni savunmacısı 
Sadık Çiftpınar, takımıyla çıktığı ikinci lig 
maçında gösterdiği başarılı performansla 
taraftarın beğenisini topladı. Fenerbah-
çe’nin devre arası transfer döneminde 
Evkur Yeni Malatyaspor’dan renklerine 
bağladığı Sadık Çiftpınar, dün eski takı-
mına karşı gösterdiği performansla göz 
doldurdu. 90 dakika boyunca sahada 
kalan 26 yaşındaki stoper, özellikle hava 
toplarındaki hakimiyetiyle dikkatleri üzeri-
ne çekerken, maç boyunca yüzde 91.1’lik 

pas yüzdesiyle oynadı. Yaptığı 74 pasın 
68’sinde başarılı olan Sadık bu alanda 
sahanın en iyi oyuncusu oldu. Girdiği 15 
ikili mücadelenin 12’sinden galip ayrılan 
Sadık, savunmasından 5 de pozisyon 
uzaklaştırdı. 

Maç sonu sarı-lacivertli taraftarların 
sevgi gösterilerinde bulunduğu Sadık’ın 
performansını, basın mensuplarına açık-
lamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı 
Ali Koç da beğendiğini belirtti.
n İHA



Çınar: Konya boksuna yeni sporcular kazandıracağız
Atiker Konyaspor’da Başkan Hilmi 

Kulluk’un talimatı ve yönetim kurulunun 
desteğiyle kurulan boks şubesinde ça-
lışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Hem 
kadınlarda, hem de erkeklerde sporcular 
Soner Karaöz ve Zümrüt Adem Ozan ne-
zaretinde Türkiye şampiyonalarına hazır-
lanıyor.

Futbolun dışında 10 amatör branşta 
faaliyet gösteren Atiker Konyaspor, boks 
branşında hem Konya’yı, hem de ülkemi-
zi temsil edecek sporcuları yetiştirmenin 
çabasını veriyor. Boks Federasyonu Basın 
ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi olan, aynı zamanda Atiker 
Konyaspor boks şubesinden sorumlu 
Asbaşkanlık görevini de sürdüren Recep 
Çınar konu hakkında yaptığı açıklama-
da  “Başkanımız Hilmi Kulluk’un talimatı 
ile hayata geçirdiğimiz boks branşımızda 
da iddialı olabilmek, Konya’mızı ve ül-
kemizi uluslararası organizasyonlarda 
temsil edebilmek en büyük hedefimiz 
olacak. Bunun için de milli takımlara hem 
gençlerde, hem de büyüklerde yıldız spor-
cular kazandırma arzusundayız. Sağ olsun 
kulüp başkanımız ve yönetim kurulundaki 

arkadaşlarımız bu noktada her türlü des-
teği veriyorlar. Onların verdiği bu destekle 
büyük başarılara imza atacağımıza inan-
cımız tam” dedi.

ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ 
OLARAK SORUMLULUK ALDIK

Kulüp olarak önemli bir sorumluluk 
aldıklarını ifade eden Çınar, “Konya 
boksuna yeni sporcular, yeni şampi-
yonlar kazandırmak istiyoruz. Konya 
boksunun gelişmesi için Atiker Kon-
yaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk 

dev bir adım atmıştır. Boks ailesi adına 
kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah 
bu destekle, Ali Kılınçoğlu, Hamdi Yi-
ğit, İsmail Odunkıran, Turan Çumralı-
gil, Nuri Eroğlu, Mehmet Kumova, So-
ner Karaöz, Hasan Oğuz gibi, sporcular 
yetiştirmenin hesaplarını yapıyoruz. 
Tabii ki kısa vadede olacak iş değil. 
Bu iş emek ve gayret ister. Atiker Kon-
yaspor kulübü olarak bir sorumluluk al-
dık ve bunu sonuna kadar götüreceğiz. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Ge-

nel Müdürlüğü olarak spora, özellikle 
de amatör branşlara büyük destek ve-
riliyor, verilmeye de devam edilecek-
tir. Spor Genel Müdürümüz Mehmet 
Baykan’ın Atiker Konyaspor’un amatör 
branşlarda faaliyet göstermesinden do-
layı da memnunluk duyduğunu biliyo-
rum. Bu anlamda kulübümüze destek 
veriyor. Buradan kendisine kulübümüz 
adına teşekkür ediyorum” diyerek söz-
lerini tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Çıkışımız sürecek!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor, 19.hafta 
maçında Fethiyespor’u 3-2 mağlup etti. 
2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ka-
zanmasını bilen yeşil beyazlı takım bu 
galibiyet ile puanını 20’yükseltti. Maç 
hakkında açıklamalarda bulunan Yavru 
Kartal’ın 2. Başkanı Okay Tınkır, “Bizim 
için önemli bir maç olan Fethiyespor 
karşılaşmasında alınan galibiyetten 
ötürü teknik ekibimizi, oyuncularımızı ve 
yönetici arkadaşlarımı kutluyorum. İn-
şallah önümüzdeki hafta deplasmandan 
alacağımız puanlar ile çıkışa geçmek is-
tiyoruz. Anadolu Selçukspor’umuzu hak 
ettiği yere hep birlikte taşıyacağız” dedi.

SEZONUN EN ÖNEMLİ 
MAÇLARINDAN BİRİYDİ

Ligin 20.haftasında oynanacak olan 

Kahramanmaraşspor maçı için de aynı 
ciddiyetle hazırlanacaklarını kaydeden 
Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 2. 
Başkanı Okay Tınkır, “Fethiyespor ile 
gerçekten zor bir karşılaşma oynadık. 
Geçtiğimiz hafta başından maç gününe 
kadar bütün görüşmelerimizde, konuş-
malarımızda maçın önemini futbolcu-
larımız ile paylaştık. Bizim için sezonun 
en önemli maçlarından bir tanesi haline 
gelmişti. İlk dakikalarda geriye düşme-
miz moral ve motivasyon olarak bizi çok 
etkiledi. Ama ikinci yarıda oynadığımız 
futbolla galibiyeti hak ettik. Aldığımız 
sonuç çok güzel oldu. 6 puanlık bir kar-
şılaşmaydı. İnşallah bu serimize devam 
ederek Anadolu Selçukspor’umuzu hak 
ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. İler-
leyen haftalarda üst sıraları zorlayan bir 

ekip haline geleceğimize inanıyoruz. 
Burada alınan sonuçtan ötürü teknik eki-
bimizi, oyuncularımızı ve yönetici arka-
daşlarımızın hepsini kutluyorum. İnşal-
lah önümüzdeki hafta deplasmandan 
alacağımız puanlar ile çıkışa geçmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

LİGDE 4.GALİBİYETİNİ ALDI
Yavru Kartal Konya Anadolu Sel-

çukspor, Fethiyespor ile oynadığı maç 
ile ligde 19 karşılaşmada 4.galibiyetini 
aldı. Alper Avcı’nın takımın başında 
geçmesi ile çıkışa geçen yeşil beyaz-
lılar, tecrübeli hoca ile çıktığı 7 maçta 
3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi aldı. 
Konya ekibi 19 hafta sonunda attığı 26 
gole karşılık kendi kalesinde 33 gol gör-
dü. 
n SPOR SERVİSİ
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Karakan: Türkiye hokeyde Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasındaSelçuklu’dan milli takıma 10 sporcu
Selçuklu Belediyespor 

Kulübü Tekvando Takımı, 
Konya’da düzenlenen Genç-
ler-Büyükler Türkiye Şampi-
yonası’nda başarılı sonuçlara 
imza atarak 10 sporcusunu 
Milli Takıma göndermeyi ba-
şardı. Türkiye Tekvando Fede-
rasyonu faaliyet programında 
yer alan Gençler-Büyükler 
Türkiye Tekvando Şampiyo-
nası Konya’da düzenlendi. 
Konya Spor ve Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen şampi-
yonaya yaklaşık 3000 sporcu 
katıldı. Şampiyona da başa-
rılı bir performans sergileyen Selçuklu 
Belediyespor Kulübü 2 bronz madal-
yanın sahibi olurken, 10 sporcusunu 
da Antalya’da düzenlenecek ‘Turkish 
Open Turnuvası’nda Milli Takım kafi-
lesine göndermeyi başardı. Büyükler 
kategorisi +87 kg da mücadele eden 

Talha Bayram üçüncü olurken, Ayşe 
Sena Aytürk +73 kg da Türkiye üçün-
cüsü olarak bronz madalyanın sahibi 
oldu. Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Tekvando sporcuları Mustafa Heybet, 
Soner Bıyık ve Ayhan Mert Baş ise 
beşincilik elde ederek Milli Takıma 
gitmeye hak kazandı.

ARMAĞAN: MADALYA 
SAYISI BİRAZ DAHA 

FAZLA OLABİLİRDİ
Selçuklu Belediyespor Ku-

lübü Başantrenörü Ali Arma-
ğan, Şampiyonada şansızlıklar 
yaşadıklarını ifade ederek, 
“Çok iyi hazırlandığımız şam-
piyonadan iki madalya elde 
ettik. 10 sporcumuzu ise Milli 
Takıma göndermeyi başardık. 
Şampiyonanın genelinde spor-
cularımız iyi bir performans 
gösterse de madalya bekledi-
ğimiz sporcularımızın beklen-
meyen sakatlıkları bizleri üzdü. 

Bu sakatlıkları yaşamamış olsalardı 
birkaç madalya daha fazla kazanabilir-
dik. Bundan sonraki süreçte madalya 
kazanan sporcularımız ve Milli Takıma 
göndereceğimiz sporcularımızdan, An-
talya’da iyi bir performans bekliyoruz” 
diye konuştu. n SPOR SERVİSİ

Analig’de Konya takımı belli oldu
2018-2019 sezonu Analig Tek-

vando müsabakalarında Konya’yı 
temsil edecek sporcular belli oldu. 
Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
organize edilen Anadolu Yıldızlar 
Ligi projesi kapsamında 2018-2019 
sezonu Analig Tekvando müsaba-
kalarında Konya’yı temsil edecek 
sporcular belli oldu. Bağlarbaşı 
Spor Salonu’nda yapılan müsaba-
kalar sonucunda Konya Takımı şu 
şekilde oluştu; Erkeklerde; 33 kg’da; 
1.Muzaffer Duman, 2.Salih Tuymaz, 
37 kg’da; 1.Baturay Muşmal, 2. Ali 
Kemal İpek, 3.Tulha Türkoçlu, 41 
kg’da; 1.Ertuğrul Taner, 2.Nedim 
Talha Sak, 45 kg’da; 1.Burak Gedik, 
2.Mert Erdal Ertürk, 53 kg’da; 1. 
Emirhan Kulaç, 57 kg’da; 1. Nami 
Koçak, 61 Kg’da; 1.Osman Gezer, 65 
kg’da; 1. Bekir Berke Karagöz olur-
ken, Jızlarda; 29 kg’da 1.Berrin Sert, 
2. S. Buse Soytürk, 3. S. Sude Soy-

türk, 4.Çağla Çetinkaya, 33 kg’da; 
1.Cennet Hançerli, 2.Beyza Özpınar, 
3.Sude Naz Arslan, 37 kg’da; 1.Fat-
manur Yurdueven, 2. Gülay Akyüz, 
3. Zübeyde İrem Kuruçay, 3.Ayşe-
nur Topaç, 41 kg’da; 1.Zümrüt Naz 
Topal, 2.Semanur İpek, 44 Kg’da; 

1.Gamze Zeybek, 2.Özgem Çetin, 
47 kg’da; 1.Elif Deliktaş, 2.Erva 
İri, 51 kg’da; 1.Hafize Nur Sağlam, 
2.Rabia Nur Pala, 3.Şerife Azra Ma-
den, 59 kg’da; 1.Saliha Başmaya, 
59 kg’da; 1.Aleyna Yaşar oldu.
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Judoda Merve Koçyiğit 
bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonu19 Mayıs 1919 100. Yıl 
Ümitler Türkiye Şampiyonası 25-27 Ocak tarihleri arasın-
da Samsun Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. 61 ilden, 
324 kadın ve 479 erkek judocunun mücadele ettiği 100. 
Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Konya TOHM 
sporcularından İ.Merve Koçyiğit 52 kiloda üçüncü olarak 
bronz madalya kazandı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada bronz madalya kazanan 
sporcuyu tebrik etti.  n SPOR SERVİSİ

Seydişehir Belediye 
12 madalya ile döndü
Denizli Bölgesel Karate Ligi’nde mücadele eden Sey-

dişehirli sporcular Konya’yı en iyi şekilde temsil ederek 
turnuvadan 12 madalya ile döndü. Denizli’de gerçekleş-
tirilen Bölgesel Karate Ligi Müsabakalarına 30 kulüpten 
530 sporcu katılırken Seydişehir Belediyesi spor kulübü 
15 sporcuyla temsil edildi. Seydişehir, müsabakalarda 3 
birincilik,5 ikincilik,4 üçüncülük alarak 12 madalya alarak 
önemli bir başarı elde etti. Takım Antrenörleri Ali Buğdaycı 
ve Ali Osman Güler, turnuva süresince desteklerini esirge-
meyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a teşekkürlerini 
iletti. Sporcuların başarılarını tebrik eden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Belediye Spor Kulübü bünyesi altına top-
ladığı tüm takımların ulaşımından, konaklamasına, mal-
zeme ihtiyaçlarına kadar her türlü ihtiyaçlarına imkanlar 
dahilinde destek verdiklerini ifade ederek, spor gibi güzel 
uğraşlarla meşgul olmalarının kendisini memnun ettiğini 
dile getirdi.  n SPOR SERVİSİ

Başkan Özgüven başarılı 
sporcuyu ödüllendirdi
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven Konya’da dü-

zenlenen ve 161 sporcunun katıldığı Büyükler Türkiye Tek-
vando Şampiyonası’nda 7 maçın sonunda 3.’lük elde eden 
Burak Çetinkaya’yı ödüllendirdi. 63 kiloda boy gösteren Çe-
tinkaya, elde ettiği sonuçla birlikte 5-17 Şubat 2019 tarihleri 
arasında yapılacak Uluslararası Open(Açık) Turnuvası’na 
Milli Takım adına katılmaya hak kazandı. Gençlerimiz ca-
nımız, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz diyen Başkan 
Özgüven: “Belediyemizin müsabakalara katılımında des-
tek verdiği yavrumuzu başarısından dolayı ödüllendirmek 
istedik. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve her zaman on-
ların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Belediye olarak 
gençlerimize yönelik birçok hizmeti gerçekleştirmenin 
mutluluğu içerisindeyiz. Böyle başarılı gençlerimizi gördü-
ğümüzde de gururlanıyoruz. Burak yavrumuzu tebrik edi-
yor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.  
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 19 12 4 3 35 10 25 40
2.MENEMEN BELEDİYE 19 11 6 2 41 24 17 39
3.F. KARAGÜMRÜK 19 11 4 4 34 20 14 37
4.ŞANLIURFASPOR 19 10 5 4 25 20 5 35
5.MANİSA B.Ş.B. 19 9 7 3 32 13 19 34
6.PENDİKSPOR 19 8 6 5 27 24 3 30
7.TARSUS İDMAN Y. 19 7 7 5 29 26 3 28
8.ETİMESGUT BELEDİYE 19 6 6 7 22 25 -3 24
9.KIRKLARELİSPOR 19 6 5 8 24 25 -1 23
10.KAHRAMANMARAŞ 19 6 5 8 17 23 -6 23
11.ZONGULDAK 19 5 7 7 21 26 -5 22
12.SİVAS BELEDİYE 19 6 4 9 20 26 -6 22
13.K. A. SELÇUKSPOR 19 4 8 7 26 33 -7 20
14.BAK SPOR KULÜBÜ 19 4 8 7 19 30 -11 20
15.DARICA G. BİRLİĞİ 19 5 5 9 19 30 -11 20
16.FETHİYESPOR 19 2 9 8 19 28 -9 15
17.BANDIRMASPOR 19 3 5 11 21 35 -14 14
18.TOKATSPOR 19 2 7 10 15 28 -13 13

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Kendi evinde 
kazandığı Fethiyespor 
maçı ile moral bulan 
TFF 2. Lig temsilcimiz 
Konya Anadolu 
Selçukspor’da Kulüp 
2. Başkanı Okay 
Tınkır açıklamalarda 
bulundu. Kritik bir 
3 puan aldıklarını 
ifade eden Tınkır, 
çıkışlarının devam 
edeceğini belirtti



Ne oldu sana
ne oldu böyle!

Atiker Konyaspor’un ezeli 
rakiplerinden Ankaragücü kötü 
günler geçiriyor. Lige sürpriz bir 
başlangıç yapan ve bir ara zirve 
grubunu tehdit etmeye başlayan 
Ankara temsilcisinin yangını kısa 
sürdü. 8 maçtır galibiyet alamayan 
Ankaragücü bu süreçte sadece 1 
puan toplayarak düşme adayı ta-
kımlardan biri haline geldi. 

LİG İYİ BAŞLAMIŞTI
Sezona Galatasaray mağlu-

biyeti ile başlayan Ankaragücü 
ilerleyen haftalarda aldığı sürpriz 
galibiyetlerle bir anda kendini üst 

sıralarda buldu. Alanyaspor, Ak-
hisar ve Erzurumspor galibiyetleri 
ile adından söz ettiren Ankaragücü 
ardı ardına gelen Yeni Malatya, 
Fenerbahçe ve Kayserispor zafer-
leri ile 5. Sıraya kadar yükseldi. 

DÜŞÜŞ KONYASPOR 
İLE BAŞLADI

3 maçlık galibiyet serisi ile 12. 
haftada Konya’ya gelen Ankaragü-
cü o maçtan sonra adeta çöküşe 
geçti. Konyaspor’a 2-0 mağlup 
olan Ankara ekibi 8 maçtır kazana-
mıyor. Ankaragücü’nün bu süreç-
teki tek puanı ise 1-1’lik Rize ma-

çından. Sarı lacivertliler 8 maçlık 
seride Beşiktaş ve Sivasspor’dan 4 
yerken, Galatasaray’dan tam 6 gol 
birden yedi. 

DÜŞME ADAYI
Büyük umutlarla geldiği Kon-

ya’dan mağlup ayrıldıktan sonra 
bir daha galibiyet yüzü göremeyen 
Ankaragücü üst üste aldığı mağlu-
biyetlerle düşme adaylarından biri 
haline geldi. 

20 puanda çakılı kalan sarı 
lacivertliler 15. Sıraya kadar geri-
ledi. 
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RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 19 12 5 2 28 10 18 41
2.GALATASARAY 19 10 5 4 37 21 16 35
3.EY MALATYASPOR 19 9 5 5 31 21 10 32
4.A. KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31
5.TRABZONSPOR 19 8 6 5 35 27 8 30
6.BEŞİKTAŞ 19 8 6 5 32 24 8 30
7.KASIMPAŞA 19 9 2 8 37 31 6 29
8.ANTALYASPOR 19 8 4 7 19 23 -4 28
9.DG SİVASSPOR 19 6 7 6 25 26 -1 25
10.A. ALANYASPOR 19 7 3 9 17 22 -5 24
11.BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23
12.GÖZTEPE 19 7 1 11 20 23 -3 22
13.İM KAYSERİSPOR 19 5 6 8 16 26 -10 21
14.FENERBAHÇE 19 4 8 7 20 27 -7 20
15.ANKARAGÜCÜ 19 6 2 11 17 34 -17 20
16.Ç. RİZESPOR 19 3 9 7 23 29 -6 18
17.BB ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17
18.AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Anadolu Kartalı’nın 
yaş ortalaması 27.8

Avrupa’nın en yaşlı liglerinden biri olan Süper Lig’de 
mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor 27.8 yaş 
ortalaması ile ligde 10. Sırada yer aldı. Yeniden yapılan-
ma sürecine giden Trabzonspor, 24.4 yaş ortalamasıyla 
Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden en genç takım 
oldu. 

Spor Toto Süper Lig’de, transfer tahtası FIFA tarafın-
dan kapatılan Trabzonspor, kadrosunda bulanan birçok 
oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından, yeniden yapı-
lanma sürecine girdiği dönemde 24.4 yaş ortalamasıyla 
ligin en genç takımına sahip oldu. Trabzonspor’u, 24,5 
yaş ortalamasıyla Bursaspor takip etti. 30.3 yaş ortala-
masına sahip olan Medipol Başakşehir ise Spor Toto Sü-
per Lig’in en yaşlı takımı oldu. 

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden diğer 15 ta-
kımın yaş ortalaması ise şöyle oluştu. Kasımpaşa 25.8, 
Evkur Yeni Malatyaspor 26.1, Galatasaray 26.4, Çaykur 
Rizespor ve Göztepe 26.7, Kayserispor 26.8, Beşiktaş 
27.4, Antalyaspor 27.6, Atiker Konyaspor 27.8, Fener-
bahçe 27.9, MKE Ankaragücü 28, BB Erzurumspor 28.3, 
Demir Grup Sivasspor 28.5, Aytemiz Alanyaspor 28.9, 
Akhisarspor 29.1.  n SPOR SERVİSİ

Kocaman fark!
Antalyaspor galibiyeti ile Avrupa hedefi doğrultusunda dev bir adım atan Atiker 

Konyaspor’da keyifler yerinde. Aykut Kocaman’ın takımın başına geldiği günden beri uçuşa 
geçen Anadolu Kartalı zirve süzülüşünü sürdürmek için gözünü Bursaspor’a dikti

Spor Toto Süper Lig’in 19. Haftasında Antal-
yaspor’u evinde 2-0 mağlup etmeyi başaran Atiker 
Konyaspor’da keyifler yerinde. Puanını 31’e yüksel-
ten ve ikinci yarıda oynadığı iki maçını kazanan Ana-
dolu Kartalı gözünü yeni maceralara dikti. Pazartesi 
günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan 
Konyaspor bu maçı da kazanırsa Avrupa hedefine bir 
adım daha yaklaşacak.

AYKUT KOCAMAN FARKI
Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Atiker 

Konyaspor’un orta sıralardaki seyri Aykut Koca-
man’ın takımın başına gelmesi ile değişti. 12. Hafta 
oynanan Ankaragücü maçının ardından Konyaspor’a 
dönüş yapan Aykut Kocaman’ın gelişi ile birlikte 
adeta şahlanan Anadolu Kartalı 7 maçta 2 puan orta-
laması yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. Ye-
şil beyazlılar bu süreçte sadece 1 maç mağlup oldu. 

YÜKSELEN GRAFİK
Konyaspor’daki yeni macerasına 13. Hafta oy-

nanan Galatasaray maçı ile başlayan Aykut Koca-
man’ın öğrencileri ardından iç sahada Alanyaspor’u 
mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor mağlubiyetinin 
ardından Kasımpaşa ve Akhisar maçlarından 4 puan 
çıkaran Anadolu Kartalı ikinci yarıya ise Erzurum 
ve Antalya galibiyetleri ile başladı. Bu periyotta 14 
puan kazanan yeşil beyazlılar puanını 31’e yükselte-
rek Avrupa mücadelesine ortak oldu.

ŞİMDİ SIRA BURSASPOR’DA
İkinci yarıya rüya gibi bir başlangıç yapan Kon-

yaspor’un sıradaki rakibi Bursaspor. Yeşil beyazlılar 
ligin 20. Haftasında Pazartesi günü deplasmanda 
Bursa temsilcisi ile karşılaşacak. Rakibini mağlup 
ederek çıkışını sürdürmek isteyen Anadolu Kartalı 
bu maçın hazırlıklarına da bugün başlayacak. 

RAKİP KAZANMAKTA ZORLANIYOR
Atiker Konyaspor’un bu haftaki rakibi Bursaspor 

istikrarsız görüntüsü ile dikkat çekiyor. Son 5 maçın-
dan galibiyet çıkaramayan yeşil beyazlılar son 4 ma-
çını da berabere tamamladı. Ligde oynadığı 19 ma-
çın 11’inden berabere ayrılan Bursa ekibi bu alanda 
da rekora koşuyor. 23 puan toplayan Bursaspor 11. 
Sırada yer alıyor.
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Haftanın 11’inde iki oyuncu

Spor Toto Süper Lig’in 19. Hafta-
sında evinde Antalyaspor’u 2-0 mağlup 
eden Atiker Konyaspor’da iki oyuncu 
istatistik kuruluşu Opta’nın verilerine 
göre hazırlanan haftanın 11’nde yer aldı. 
Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri 
kaydeden Marko Jevtovic ve Nejc Skubic 

haftanın takımına seçildi. 
Konyaspor forması ile 16. Süper 

Lig maçına çıkan Marko Jevtovic Antal-
yaspor maçında ilk golünü kaydetmeyi 
başarmıştı. Aykut Kocaman’ın gelişi ile 
birlikte eski kimliğine geri dönen Skubic 
ise 2. Golünü attı. n SPOR SERVİSİ

Volkan Fındıklı geri döndü

Atiker Konyaspor’un yükselen form 
grafiği içinde en çok dikkat çeken isim 
Volkan Fındıklı oldu. Erzurumspor ma-
çında takımının ikinci golünü atan de-
neyimli oyuncu Antalyaspor maçında 
da Skubic’in attığı golün asistini yapan 
isimdi. Aykut Kocaman ile birlikte ye-
niden doğan Volkan Fındıklı deneyimli 
hocanın takımın başına gelmesinin 
ardından çıkılan 7 maçın 5’inde süre 

alırken son 4 maçta 90 dakika sahada 
kaldı. Konyaspor’un Süper Lig üçün-
cüsü olduğu ve ardından Türkiye Ku-
pası’nı aldığı sezonlarda takımın vaz-
geçilmezlerinden olan Volkan geçen 
sezon ise neredeyse bir sezon forma 
giymemişti. Ligde sadece 4 maçta 80 
dakika süre alan tecrübeli oyuncu Aykut 
Kocaman’ın dönüşü ile birlikte yineden 
doğdu. n SPOR SERVİSİ
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