
ASRİAD anlamlı
projeye imza attı

Hz. Mevlana’nın
mesajları çarpıtılıyor

Türkiye genelinde 30 şubesinde geleceğin teminatı olan gençlere 
yönelik  ‘Okurken mesleğini icra et’ sloganıyla yola çıkan gençleri, 
gönüllü ve zorunlu stajları konusunda yardımcı olmayı amaçlayan 

ASRİAD proje kapsamında sokak hayvanları yararına program 
düzenledi. n SAYFA 7’DE

04 Saadet Çumra 
Seçim Bürosu açıldı 06 Gölde balık bitti, 

işleri kamış oldu 13 Cumhur İttifakı’nda
birliktelik duruşu

GENÇLERİN FİKİRLERİNE 
HER ZAMAN AÇIĞIZ

İTTİFAKIN TEMELİNDE 
MİLLETİN BEKASI VAR

Başkan Altay’dan gençlere çağrı 

MHP Konya Milletvekili Kara: 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı ile birlikte üniversiteli 
gençlerle buluştu. Başkan Altay gençlere sesle-
nerek, ““Yeni fikirlere açık olduğumuzu bilmenizi 
istiyorum” dedi.

Seçimde milletin ve ülkenin menfaati için yapılan 
en büyük çalışmanın ittifak kurmak olduğuna dik-
kat çeken MHP Konya Milletvekili Esin Kara, AK 
Parti’yle kurulan ittifak çerçevesinde uyumlu bir 
çalışma yürüttüklerini, bu ittifakın temelinde ise ül-
kenin bekasının yer aldığını dile getirdi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Sosyal konutta 
imzalar atılıyor

‘İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın!’

‘Ben değil 
biz diyeceğiz’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 
hayata geçirilecek Sosyal 
Konut Projesinin protokolü ile 
Sarayönü, Kadınhanı ve Ilgın’da 
gerçekleştirilecek açılışlar için 
Konya’ya geliyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

AK Parti olarak iktidara gel-
dikleri 2002 yılından bu yana 
‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ 
şiarıyla hareket ettiklerini belir-
ten AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez,  “Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet 
ilkesi etrafında buluşan aziz 
milletimizle birlikte yol yürüyo-
ruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Cumhur İttifakı Karatay Be-
lediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca Matbaacılar esnafıyla 
buluştu. Kılca, “Siyasi görüşüne 
bakmadan ilçemizi ‘katılımcı 
belediyecilik’ anlayışıyla ve 
‘ben’ değil; ‘biz’ olarak yönete-
ceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Ömrünü Hakk’a adadı
Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca, vefatının 8. senesinde Anadolu 

Gençlik Derneği Konya Şubesi tarafından anıldı. Erbakan Hoca’nın Özel Kalemlerinden 
Adnan Simit doğumundan ölümüne Erbakan’ı anlattı.  Simit,  “Erbakan hoca ömrü 

boyunca  hakkın hakim olması için çalıştı. Erbakan hocamızın mücadelesi 4 ana sütun 
üzerin oturur. Bunlardan bir tanesi inançtır. Bir düşünceye sağlam bir şekilde bağlı 

olmaktır inanç. İkincisi azimdir. Üçüncüsü gayret” dedi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Son yıllarda çiftçinin hububat 
ürünlerinden kaçtığını belirten 

Tarım Kooperatifleri Merkez 
Birliği Başkan Yardımcısı 

Seyit Mehmet Dağ, bu 
sorunun çözülmesi için taban 
fiyatların olgunlaştırılmasının 

şart olduğunu söyledi 

TABAN FİYATLAR
OLGUNLAŞTIRILMALI

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği 
Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Dağ, 
Konya tarımını değerlendirdi. Çiftçinin 
desteklenmesi gerektiğini belirten 
Dağ, “Bizler ürettiğimiz ürünü kaliteli 
üretiyoruz, bunun karşılığında taban 
fiyatı tam oluşmadığı için desteklerle 
günümüzü geçiştirmeye çalışıyoruz. 
Bu anlamda taban fiyatları olgunlaştı-
rılmalı” dedi

DIŞ HAVZADAN 
SU GETİRİLMELİ

Suyun önemine de dikkat çeken Dağ, 
dış havzalara işaret ederek, “Bu suların 
Konya’ya kesinlikle gelmesi lazım. Ye-
raltı su seviyelerimiz gün gün düşüyor. 
Allah esirgesin Tuz Gölü Havzası’ndan 
tuzlu su merkez ve diğer ilçelerimiz-
deki yeraltı suyuna karışırsa içme suyu 
da tehlikeye girer. Onun için su soru-
nuna devletimiz acilen el atmalı” dedi  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kaçışı durduralım!

Seyit Mehmet Dağ

Adnan Simit

TYB’de konuşan Prof. Dr. Bilal Kuşpınar Mevlânâ’nın dünya medeni-
yetlerine etkisini anlattı. Kuşpınar dünyada pek çok düşünür ve bilim 
adamının Mevlânâ’nın düşüncesine özel ilgi gösterip İslam dini ile 

Hıristiyanlığı Mevlânâ üzerinden karşılaştırdığını anlattı. n SAYFA 12’DE
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‘Milletimiz AK Parti’yi yine zirveye taşıyacak’

AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, Meram 
Belediye Başkan Adayı Mustafa Ka-
vuş, İl Yönetim Kurulu Üyesi Meh-
met Ay ve Meram İlçe Teşkilatıyla 
birlikte Karaman Yolu üzerindeki 
işyerlerini ziyaret etti ve vatandaş-
larla bir araya geldi.  İşyeri sahiple-
rine hayırlı işler dileyen Milletvekili 
Halil Etyemez, Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Kavuş’a destek is-
tedi.

BÜYÜKŞEHİR VE 
31 İLÇEDE DE KAZANACAĞIZ
AK Parti olarak iktidara geldik-

leri 2002 yılından bu yana ‘İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın’ şiarıyla ha-
reket ettiklerini belirten Milletvekili 
Etyemez,  “Tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında 
buluşan aziz milletimizle birlikte yol 
yürüyoruz.” dedi. Tevazu, samimi-
yet, gayretle çıktıkları bu yolda AK 
Belediyeciliğin 31 Mart’ta yine zir-
vede olacağını vurgulayan Halil Et-

yemez, “AK Parti olarak her zaman 
önce millet, önce memleket diyoruz. 
Bunun için gece gündüz demeden 
çalışıyor, milletimize ve ülkemize 
hizmet ediyoruz. Ekonomiden sağ-
lığa, ulaşımdan tarıma, eğitimden 
savunma sanayiye kadar her alan-
da ülkemizi geliştirdik.  Milletimiz, 
kendine hizmet eden AK Parti’mizi 
31 Mart’ta yine zirveye taşıyacaktır. 
31 Mart’ta Konya Büyükşehir ve 31 
ilçemizde AK Parti olarak, Cumhur 
İttifakı olarak kazanacağız. Cum-

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın deyimiyle İllet İttifakı, 
Devlet Bahçeli’nin deyimiyle Zillet 
İttifakı kaybedecek. Terörle müca-
dele eden AK Parti’miz kazanacak, 
terörü destekleyenlerle birlikte hare-
ket edenler kaybedecek. Halkla her 
daim bir ve beraber olan AK Par-
ti’miz kazanacak, halka tepeden ba-
kanlar kaybedecek.” diye konuştu.

GELECEĞİN İLÇESİ MERAM’I 
YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN 

ÇABALIYORUZ

Seçim çalışmaları kapsamın-
da teşkilat mensuplarıyla birlikte 
saha çalışmalarını aralıksız sür-
dürdüklerini kaydeden Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Kavuş ise 
tüm seçmenlerin kapılarını çalmak, 
kalplerine dokunmak ve geleceğin 
ilçesi Meram’ı yeniden inşa etmek 
için çabaladıklarını söyledi. Musta-
fa Kavuş, “Seçimde elde edilecek 
başarının sadece hemşehrilerimiz 
için değil, ülkemizin geleceği ve 
istikrarı için de önem arz ettiğini bi-

liyoruz. Bu doğrultuda mahalleleri-
mizi, sokaklarımızı, derneklerimizi, 
vakıflarımızı tek tek dolaşarak, zi-
yaret ediyoruz. Esnaflarımızın, has-
talarımızın, engellilerimizin, talep-
lerini ve beklentilerini dinleyerek, 
ilerleyen süreçlerde nasıl bir yol 
izlenileceğini  belirliyoruz. Çıkmış 
olduğumuz bu yolda tüm Meram-
lıların, hemşehrilerimizin dualarını 
ve desteklerini bekliyoruz.” şeklin-
de konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kıl-
ca, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı 
ile birlikte Matbaacılar Sanayi Site-
si’ndeki esnafları ziyaret etti.

31 Mart Yerel Seçimlerine yö-
nelik çalışmalarına ara vermeden 
devam eden Cumhur İttifakı AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Ada-
yı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ile birlikte Karatay Matbaa-
cılar Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarla 

bir araya geldi. Adalet ve Kalkınma 
Partisi(AK Parti) Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç, ilçe yönetim ku-
rulu üyeleri, gençlik kolları ve be-
lediye meclis üyeleri ile adaylarının 
da eşlik ettiği ziyaretler kapsamın-
da Başkan Uğur İbrahim Altay ve 
Hasan Kılca, esnaflarla istişarelerde 
bulundu ve taleplerini dinledi.

KONYAMIZI HEP 
BİRLİKTE 2023’E TAŞIYACAĞIZ
Başkan Altay, ziyaretlerde 31 

Mart için bölge esnafından des-
teklerini de isteyerek, “Bir ay son-
ra ülke olarak önemli bir seçimi 

gerçekleştireceğiz. 16 yıldır bele-
diyecilik alanında hayata geçirilen 
yatırımlar ve projelerle şehirlerimiz 
çok önemli bir mesafe kat etti. Önü-
müzdeki dönemde de Konyamız ve 
hemşehrilerimiz için planladığımız 
projeleri gerçekleştirmek üzere 
daha güçlü bir şekilde liderimiz, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürü-
yüşümüzü sürdüreceğiz. Şehrimizi 
hep birlikte milletin güvenini almış, 
yeni ekiplerle 2023’e taşıyacağız in-
şallah” dedi.

İLÇEMİZİ ‘BEN’ DEĞİL ‘BİZ’ 

ANLAYIŞIYLA YÖNETECEĞİZ
Cumhur İttifakı AK Parti Kara-

tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca da 1 Nisan sabahı itibariyle 
atacakları her adımda ve işte bu 
hemşehrileriyle istişare edecekleri-
ne vurgu yaparak şunları kaydetti: 
“Her türlü çalışmamızda Karataylı 
kardeşlerimizin ne dediğine baka-
cağız, talep ve önerilerine daima 
başvuracağız. Siyasi görüşüne bak-
madan ilçemizi ‘katılımcı belediye-
cilik’ anlayışıyla ve ‘ben’ değil; ‘biz’ 
olarak yöneteceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Hasan Kılca Karataylı 
gençlerle biraraya geldi

31 Mart’taki seçimler için çalış-
malarını sürdüren Cumhur İttifakı 
AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, AK Parti İlçe 
Gençlik Kolları tarafından organi-
ze edilen “Mahalle Buluşmaları” 
programında gençlerle bir araya 
geldi. Gençlere büyük önem ver-
diklerini söyleyen Hasan Kılca, 
“Gençlerimizin vakitlerini daha 
kaliteli ve verimli geçirebilecekleri 
mekânları projeleri birlikte hayata 
geçireceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, AK Parti Karatay İlçe Genç-
lik Kolları tarafından düzenlenen 
“Mahalle Buluşmaları”nda genç-
lerle buluştu. Selim Sultan, Elmacı, 
Hacıibali, Orhangazi, Karaaslan ve 
Üzümcü mahallelerinden genç-
lerin katıldığı programda Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kıl-
ca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ve AK Parti Karatay 
İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mu-
hammet Fatih Sert; gençlerin her 
türlü talep ve önerilerini dinledi, 
istişarelerde bulundu.

GENÇLERİMİZ İÇİN BİRÇOK 
PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, programı düzenleyen İlçe 
Gençlik Kolları’na teşekkür ede-
rek şunları söyledi: “Adaylığımızın 
açıklandığı günden bu yana esnaf-
larımızla, sanayicimizle, işadamla-
rımızla, STK’larımızla, basın-yayın 
kuruluşlarımızla, sendikalarımızla 

yani kısacası toplumumuzun tüm 
kesimleriyle bir araya gelmeye 
gayret ediyoruz. Bugüne kadar 
hükümetimizin, partimizin ve kad-
rolarımızın yaptıklarının yanı sıra 
yeni dönemdeki planlamalarımızı 
anlatıyoruz. Hepimiz bu ülke için, 
şehrimiz ve siz değerli gençlerimi-
zin geleceği için koşturuyoruz. Biz-
ler konuya vakıfız. Birikimimiz var. 
İnşallah bu tecrübemizi ilçemiz ve 
insanımız için kullanacağız. Genç-
lerimize yönelik birçok projemiz 
olacak. İlçemizde gençlerimizin 
daha kaliteli ve verimli vakitler ge-
çirebileceği hizmetleri hep birlikte 
hayata geçireceğiz.”

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç de 3 dönem boyun-
ca başarılı hizmetler yapan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li’ye teşekkür ederek, “Oldukça di-
namik ve genç bir belediye başkan 
adayımız var. Bayrağı daha yüksek 
yerlere taşıyacağına inanıyoruz. Bu 
konuda da sizlerin desteği ve du-
asına ihtiyacımız var” ifadelerini 
kullandı.

AK Parti Karatay Gençlik Kol-
ları Başkanı Muhammet Fatih 
Sert ise bu buluşmaları gençlik 
kolları mahalle teşkilatlanmalarını 
güçlendirmek ve Cumhur İttifakı 
AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca’yı gençlerle ta-
nıştırıp bir araya getirmek amacıy-
la yaptıklarını belirterek mahalle 
gençlerinden 31 Mart için destek 
istedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her türlü konuda gençlere destek ol-
maya devam edeceklerini belirterek, “Yeni fikirlere açık olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi

‘Gençlerden yeni
fikirler bekliyoruz’

AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK 
Parti Konya Milletvekili Selman Öz-
boyacı, Büyükşehir Belediyesi Genç-
lik Meclisi tarafından düzenlenen 
programda gençlerle bir araya geldi. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Leyla Şahin Usta, gençlere bütün 
sosyal faaliyetlere katılarak üniversi-
teden donanımlı çıkmaları tavsiye-
sinde bulundu.  Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta ve AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı ile birlikte üniversi-
teli gençlerle buluştu. Konya Büyük-
şehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik 
Merkezi’nde düzenlenen program-
da gençlerle sohbet eden AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Kon-
ya; Selman Özboyacı gibi meclisin 
en genç milletvekillerinden ve Uğur 
İbrahim Altay gibi genç belediye baş-
kanlarından birisine sahip. Konya bu 
yönüyle gerçekten şanlı. Öğrencilik 
yılları insan hayatının en keyifli, en 
verimli olduğu dönemleridir. Üni-
versiteyi her alanıyla değerlendirin. 
Bütün sosyal faaliyetlerle; sivil top-
lum kuruluşlarıyla, meclislerle ken-

dinizin farklı yönlerini mutlaka geliş-
tirin. Üniversiteden donanımlı olarak 
çıkın” ifadelerini kullandı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, özellikle üniversite 
öğrencilerinin yoğun olduğu bir böl-
gede böyle bir faaliyeti yapmaktan, 
böyle bir gençlik merkezine sahip ol-
maktan mutluluk duyduklarını ifade 
ederek, “Böyle mekanları gençlere 
faydalı olmaya çalışan arkadaşlarla 
doldurabilmek önemli. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 
çalışmaları Selman Özboyacı vekili-
mizle başlamıştı. O günden bugüne 
kadar hep artan bir grafikle devam 

ediyor. Hem Konyalı olan hem Konya 
dışından gelen kardeşlerimiz burada 
önemli faaliyetlerde yürütüyorlar. Biz 
de bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da her türlü konuda sizlere des-
tek olmaya devam edeceğimizi, yeni 
fikirlere açık olduğumuzu bilmenizi 
istiyorum” dedi. AK Parti Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı da “Genç-
lik Meclisi fikrinin en önemli unsuru 
bir fikrinizin olması. O fikri detaylan-
dırıp proje haline getirdiğiniz zaman 
Büyükşehir Belediyemiz de uygun 
görürse fikriniz hayata geçme şansı-
na sahip. Çok büyük bir fırsat sizler 
için. Bu ülkenin her zaman bu ülke 

için ümmet için ne yapabilirim diye 
düşünen gençlere ihtiyacı var. Bizler 
her zaman size destek olacağız. Bu 
güzel topluluktan nice güzel fikirler 
projeler ve vatana millete hayırlı iş-
ler çıkacaktır” diye konuştu. AK Parti 
Genel Merkez Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcısı Abdürrahim Sön-
mezler, AK Parti Konya İl Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Mec-
lisi Başkanı Ali Cihan Özensel ile İlçe 
Belediyeleri Gençlik Meclisi Başkan-
ları’nın da katıldığı program gençle-
rin sorularıyla devam etti.
n HABER MERKEZİ

Altay ve Kılca, matbaacı esnafıyla buluştu
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‘Kutuplaştırıcı değil, birleştirici olacağız’
Saadet Partisi Karatay Belediye 

Başkan Adayı Türkiye’de artan ku-
tuplaşma ortamına inat birleştirici 
güç olacaklarını ifade etti. Saadet 
Partisi Konya Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Sinan Toprak Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
liyi ziyarette bulundu. Türkiye’de 
son zamanlarda artan kutuplaşma-
nın ortadan kalkması için sorunla-
rın konuşarak çözülebileceğini dile 
getiren Saadet Partisi Karatay Be-
lediye Başkan Adayı SinanToprak, 
“Dünü görmezden gelerek bugünü 
kapsamlı bir şekilde değerlendire-
meyeceklerini yarını şekillendirecek 
olan vatandaşlarımıza ve özellikle 
gençlerimize yaşanabilir ve kucak-
laşabilecekleri bir ülke bırakmak 
zorundayız. Makam ve mevkiler 
geçicidir” dedi. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli de ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek 
seçim sonuçların herkes için hayırlı 
olmasını diledi. 
MİLLİ VE YERLİ ÇÖZÜMLER GEREKLİ

Belediye Başkanlığı ziyaretlerini 
tamamlayan Sinan Toprak Saadet 
Partisi Büyükşehir Belediye Başkan 

Adayı Av. Hasan Hüseyin Uyar’la 
buluşarak Karatay Kadınlar Paza-
rı (Melike Hatun Çarşısı) esnafını 
ziyaret ettiler. Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Uyar esnafın zor 
zamanlar yaşadığını, belediye kay-
naklarının yüksek oranda reklam 
ve geri dönüşü olmayan kaynakla-

ra aktarıldığını, yapılan bu tür hiz-
metlerin esnafa ve vatandaşa katkı 
sağlayamayacağını, seçilmesi halin-
de Konya sorunlarına Milli ve yerli 
çözümler üreteceklerini, emanet 
edilen mali imkânlara yetim malına 
sahip çıkar gibi sahip çıkacaklarını 
ifade etti. n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Av. Hasan 
Hüseyin Uyar Saadet Partisi Çumra 
İlçe Teşkilatının seçim koordinasyon 
merkezinin açılış programına katıldı.

Miting havasında gerçekleşen 
açılış programında Saadet Partisi 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Uyar, “Bir şehirde işsiz sayısı artmış 
ise ve yine yaşadığımız şehirde in-
sanlarımızın özellikle gençlerimizin 
kötü alışkanlıkları arttıysa o şehir 
insan merkezli değildir. Belediyecilik 
sadece yol yapmak çevre düzenle-
mesi yapmaktan ibaret olmamalıdır. 
Biz inançlı ve azimli kadrolarımız 
ile insan merkezli ve sosyal yapıya 
önem veren bir anlayışla hizmet 
etmek istiyoruz, şehrin en ücra kö-

şesindeki insanımızın derdi de bi-
zim derdimiz olmalı, şehrin merke-
zinde oturan bir insanımızın derdi 
de bizim derdimiz olmalı. Mevcut 
yönetim yaptığı hizmetleri reklam 
amacıyla yapıyor bu tür hizmetler-
de israfın temelini oluşturuyor biz-
ler yapacağımız hizmetleri planlı ve 
programlı bir şekilde yaparak sizin 

şehre hizmet etmenizi değil şehrin 
size hizmet etmesini sağlayacağız. 
İmar uygulamalarında kesinlikle 
ayrım yapmayarak sizlerin zarara 
uğramasını engelleyeceğiz. Nasıl ki 
1989 dan 2004’de kadar arkamızda 
hiçbir iktidar gücü olmadan Kon-
ya’yı yıldız şehir yaptıysak biz inanı-
yoruz ki tekrardan yapabiliriz” dedi.

‘BİZE HAKARET EDENLERE DE 
HİZMET ETMEK İSTİYORUZ’

Konuşmasını Tamladıktan son-
ra Kürsüye gelen Çumra Belediye 
Başkan Adayı Abdullah Uysal ise 
şu şekilde konuştu. ‘’Bize hakaret 
edenlere hakaret etmeden seçim 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bize 
oy veren yâda oy vermeyen bütün 
kesim bizim kardeşimizdir. Biz bu 
karalama kampanyalarına karşın 
onlara cevap yetiştirmeden onların 
gelecekleri içinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz biz yapılan yolsuzluk-
lar atılan iftiralar ortadan kalksın 
diye geliyoruz. Parti menfaatleri ile 
Ülke menfaatlerini karıştıranlara 
inat geliyoruz’’ ifadesini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Ülkeyi kurtarmak
için mücadele edeceğiz’

Seydişehir’de konuşan CHP 
Konya Milletvekili Abdüllatif Şe-
ner, bu seçimlerde ülkeyi batırmış 
bir iktidardan kurtarmak için el 
birliğiyle mücadele edeceğiz” diye 
konuştu. Seçim çalışmalarına Sey-
dişehir’de devam eden CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, İl yöne-
tim kurulu üyeleri ve CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener, ma-
halle ziyaretleri yaparak, belediye 
başkan adayı Mehmet Katlav için 
destek istediler. Seydişehir Orta-
karaören Mahallesindeki mitingde 
konuşan CHP Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener, “Bu yerel seçim-
lerde partilerin genel politikaları da 
belirlenecektir. Şu anda tek başına 
hükmeden bir Cumhurbaşkanı 
vardır. Yeni sistem böyledir. Ba-
kanların hiçbir hükmü ve yetkisi 
yoktur. Bizler bu seçimlerde ülkeyi 
batırmış bir iktidardan, ülkeyi kur-
tarmak için el birliğiyle mücadele 
edeceğiz. Siyaset, hizmet için top-
lumun kalkınması için yapılır ve 
siyaset kişisel zenginleşme için ya-
pılamaz. Hazineyi maliyeyi dama-
da bırakmış. 16 kuruluştan oluşan 
varlık fonunu kendisine bağlamış. 
Böyle devlet yönetimi mi olur. Bir 
siyasetçi sürekli olarak hep kendi-
sine çalışmaya başlamışsa orada 
felaket var demektir. İktidarın yan-
lış ekonomi politikalarından dolayı 
oluşan ekonomik kriz hiçte teğet 
geçmedi. Ülkeyi delip geçti” diye 
konuştu.

16 YILDA CUMHURİYET 
KADROLARININ KURDUKLARI 

FABRİKALARI SATTILAR
1923- 38 yılları arasındaki 16 

yılda Atatürk dönemi ve cumhuri-
yet kadrolarından söz eden Şener, 
‘’O dönemde sanayi yoktu fabrika 
yoktu. Cumhuriyet kadroları top-
lanan milli gelirden ülkeyi imar 
ederek fabrikalar kurdular. 1926 
yılında uçak fabrikası kurdular 
Menderes kapatıncaya kadar 112 
tane savaş uçağı ürettiler. Hem 
Osmanlının borcunu ödediler hem 
gelecek kuşaklara fabrika açtılar. 
İstihdam yarattılar. Bunlar 16 yılda 

ne yaptılar milli gelirden aldıkları 
16 katrilyon lira para topladılar. 
Dış borcu artırdılar bu da yetmedi 
Cumhuriyet kadrolarının kurduk-
ları fabrikaları sattılar. Devleti hor-
tumlattılar. Hazineyi boşalttılar. 
Ustalık dönemlerinde memleketi 
batırdılar. Her seçim döneminde 
oyu bize verin ekonomiyi uçuralım 
dediler. Ekonomi uçtu ama uçu-
rumdan aşağı uçtu. Ranta dayalı 
sistemle ekonomi kötü yönetiliyor. 
Kabahati ise ABD’ye çıkardılar. 
Buda tutmayınca depoculara ma-
nava marketlere suç buluyorlar. 
Bu da yetmedi Kılıçdaroğlu’nu 
sorumlu tutuyor. Hadi domates 
patatesi, soğanı onlar yaptı. Mazo-
tu, gübre elektriğe, doğalgaz zam-
larını kim yaptı? Hem yetkilisin, 
hem de sorumsuz olacaksın. 31 
Mart seçimlerinde bu hükümete 
sorumlu olduğunu hatırlatmazsak 
bu memleket cayır cayır yanar. Va-
tandaş da sen sorumsuzsun diye 
oy verirse Bu hükümet azgınlaşır. 
Hükümeti hesaba çektirmek isti-
yorsanız oy vereceğiniz tek adres 
CHP olmak zorundadır. Gündüz-
leriniz aydınlık, geceleriniz parlak, 
geleceğe dair umutlarınız gerçek 
olsun. Daha güzel günlerde bir 
olmak dileğimle Allaha emanet 
olun.”

SEYDİŞEHİR HAK 
ETTİĞİ HİZMETLERİ VE 
YATIRIMLARI ALACAK

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş Seydişehir’de iddialı ol-
duklarını dile getirerek, “Seydi-
şehir Belediye Başkan Adayımız 
Mehmet Katlav için vatandaşla-
rımızdan destek istedik. Mahalle 
gezilerimizde adayımıza olan te-
veccüh bizi sevindirdi. Seydişe-
hirli hemşehrileriimizin desteğiyle 
Seydişehir’de belediye alacağız. 
Seydişehir’e sosyal demokrat bele-
diyecilik anlayışımız getirerek, va-
tandaşlarımızla birlikte belediyeyi 
yöneterek, Seydişehir’e hak ettiği 
hizmetleri ve yatırımları getirece-
ğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 31 Mart seçimlerine gidilen süreçte yapılan çalışmaları, va-
tandaşın beklentilerini, saha çalışmalarının yansımalarını ve seçmenden beklentilerini anlattı

‘İttifakın temelinde
milletin bekası var’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara, 31 Mart 
seçimlerine gidilen süreçte MHP ola-
rak yaptıkları faaliyetleri anlattı. Se-
çimde milletin ve ülkenin menfaati 
için yapılan en büyük çalışmanın it-
tifak kurmak olduğuna dikkat çeken 
Konya Milletvekili Esin Kara, bu AK 
Parti’yle kurulan bu ittifak çerçeve-
sinde uyumlu bir çalışma yürüttükle-
rini, bu ittifakın temelinde ise ülkenin 
bekasının yer aldığını dile getirdi. 

Şimdi 31 Mart seçimleri için 
hem Konya il merkezinde, hem de 
ilçelerde saha çalışmaları yaptıklarını 
dile getiren Esin Kara, “Bu kapsam-
da Cumhur İttifakı çerçevesinde AK 
Parti ile birlikte seçim çalışmalarımız 
da muhakkak olacaktır. Mümkün 
olduğunca sahada ittifak grubunda 
yer alan diğer partiden arkadaşla-
rımızın yanlarında ve destekçisi ol-
maya çalışacağız. Ama bunun dışın-
da MHP’nin belediye başkan adayı 
gösterdiği 5 ilçemiz var. Bu ilçelerde 
de birebir gün boyu süren çalışmalar 
yapacağız. MHP’nin hedefi Cumhur 
İttifakı’nı en iyi şekilde temsil ederek 
Konya’da 31 ilçenin tamamını ve Bü-
yükşehir Belediyesi’ni en yüksek oy 
oranlarıyla almaktır” dedi. 

‘BİZİM DERDİMİZ 
BELEDİYE DEĞİL, BEKADIR’

İlçe belediyelerinin adaylık dağı-
lımındaki sayıya ilişkin de değerlen-
dirmede bulunan Esin Kara, “Her iki 
partinin de genel başkan yardımcıla-
rı bir önceki seçimin sonuçlarını ele 
alarak buna göre bir değerlendirme 
yaptılar. Biz, oylarımızın arttığının 
farkındayız. Oylarımız artarak devam 
ediyor. Ama bizim bir duruşumuz ve 
bir görüşümüz var. Cumhur İttifa-
kı dedik. Bu ittifak ülkemizin bekası 
için kurulmuş bir ittifaktı. Ve Sayın 
Genel Başkanımız, ‘Bana beka mı, 
belediye mi derseniz, ben yüz bin 
defa beka derim’ sözleriyle açıkladı. 
Bizim için önemli olan belediye de-
ğil bekaydı. Biz bu ittifakı kurarken, 
buradan 10 belediye alıyım, başka 
bir şehirden 7 belediye alıyım gibi bir 
pazarlığa ya da böylesi bir beklenti-
ye hiç girmedik. Bizim hedefimiz de 

bizim amacımız da Liderimiz Sayın 
Devlet Bahçeli’nin söylediği üzere 
ülkemizin bekasıdır. Şunu da söyle-
mekte fayda var, MHP’nin belediye 
başkan adayı çıkardığı 5 ilçenin ha-
ricinde kalan 26 ilçenin adayları da 
bizim adaylarımızdır. AK Parti’nin 
adayları da aynı zamanda MHP’nin 
adaylarıdır. Bu ittifakın uzun süre de-
vam edeceğine inanıyorum. Çünkü 
ülkenin gerçekten buna ihtiyacı var. 
Alternatif partilere baktığınız zaman 
bugün HDP Türkiye’nin bekasının 
en büyük tehditlerinden bir tanesidir. 
Diğer taraftan CHP’ye bakıyoruz, on-
lar da Atatürk’ün çizdiği çizginin dı-
şına çıkmış durumdalar. Yani kimin 
neye hizmet ettiği bariz bir şekilde 
görünüyor. 15 Temmuz’da biz ülke 
olarak bir var oluş mücadelesi verdik. 
15 Temmuz’daki o hain girişim ba-
şarıya ulaşmış olsaydı, biz Suriye’den 
farksız bir durumda olacaktık. Parça-
lanmanın eşiğinde olacaktık, iç savaş 

başlamış olacaktı. Silahla başarama-
dılar, siyasetle başaramadılar, şimdi 
ekonomiyle oynamaya çalışıyorlar. 
Böylesi kritik bir süreçte hükümetin 
yıkılmasının ülke için büyük sorun-
ları da beraberinde gördüğümüz için 
omuz verdik” ifadelerini kullandı.

KARA PROPAGANDAYLA 
SİSTEMİ ELEŞTİRİYORLAR

Muhalefetin gündeminde sürekli 
sıcak tuttuğu konunun özünde Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
yer aldığına işaret eden MHP Konya 
Milletvekili Esin Kara, “Büyükşehir-
lere baktığınız zaman bunların her an 
düşmek üzere olduğu yönünde bir 
algı yanılması yapıyorlar. Bunu za-
manında MHP üzerinde de yapmış-
lardı. Allah muhafaza bu büyükşehir-
lerde belediye başkanlığı seçiminde 
bir kayıp yaşanacak olsa, yine aynı 
şekilde hadi seçime gidelim, bunlar 
ülkeyi bitirdiler diye kara propagan-
da üretecekler. Aslında buradan yola 
çıkarak ulaşmak istedikleri nokta, 
yeni kurulmuş olan Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’ni çökertmek. 
Aslında bu sistem emin olun Türki-
ye’nin önünü açacak hızlı bir sistem 
olacak. Yeni olan şeye bir adaptasyon 
süresi her alanda yaşanır. Yeni bir 
klavye aldığınızda ona hemen par-
maklarınız alışamaz. Ya da yeni bir 
cihaz alırsınız, onu hemen uzman-
laşmış bir şekilde kullanamazsınız, 
bir süre ona alışma süreci olur. Şu an 
yaşanan da budur. Bu süreçte de en 
küçük bir açığı bulup işte bu sistem 
yanlış diye halkın önüne getirmeye 
çalışıyorlar. Ülkenin içinde bulundu-

ğu duruma bakarsanız, Cumhurbaş-
kanımızın şu an siyaseten çok akıllı 
ve tutarlı politikaları var. Özellikle biz 
Fırat’ın doğusu diyoruz, buraya gidil-
diğinde bile Türkiye’yi tehdit eden 
bir sürü terör örgütü var. Bunların 
tamamen imha edildiğini düşünür-
seniz, Türkiye’nin farklı bölgelerine 
dağılan kısım da artık oradan ve o 
kaynaktan beslenemeyeceğini bilir. 
Yani temizlenmiş, arındırılmış olan 
vatan topraklarının, Güney Doğu ve 
Doğu Anadolu bölgelerimizin tekrar 
terör örgütlerinin güdümünde olan 
bir siyasi partinin eline geçmemesi 
gerekiyor. Sadece PKK terör örgütü-
nün dahi bitirilmesi demek, buraya 
aktarılan büyük bütçelerin ülkemizin 
imarına ve şahlanışına daha büyük 
bütçelerin ayrılabilmesi demektir. 
Ekonomiye geri dönüşü olan yatı-
rımlar yapmak demektir. Türkiye bu 
dönemeci atlatırsa ülkemiz 2023’e 
giden yolda ciddi bir ivme kazanmış 
olacak. Bölgesinde lider konumda 
olacak” diye konuştu.

ESİN KARA’DAN 
SEÇMENE MESAJLAR

31 Mart’ta sandık başına gidecek 
olan seçmene de bir mesaj gönderen 
Esin Kara, “Ufak tefek kızgınlık veya 
kırgınlıkları bir kenara bırakarak, bi-
rilerinin siyasi ideallerinin ürettiği 
söylemlere kanmadan, ülkemiz ve 
milletimiz için doğru olan kararla 
seçmenlerimizden oylarını Cumhur 
İttifakı’na vermelerini istiyorum. 
Halkımızın uyanık olması lazım. An-
lık kızgınlıklarla hareket etmemesi 
gerekiyor. Bugün belki bazı problem-
ler yaşanabilir ama yarın ülke elden 
giderse ne yaparız? Önümüzde canlı 
bir örneği var. Suriyelileri burada 
muhafaza ettik, ediyoruz. Ama bi-
zim gidecek yerimiz yok. Allah bizi 
o durumlara düşürmesin. Bu duayı 
ederken, aklımızı da kullanmamız 
gerekiyor. İşte Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi de bu amaca hiz-
met ediyor, Cumhur İttifakı da bu 
amaca hizmet ediyor. Ülkeyi istikrara 
kavuşturmak için birlikte gayret ede-
ceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Saadet Çumra Seçim Bürosu açıldı

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 
31 Mart seçimleri için saha 

çalışmalarının hızlanacağını söyledi.
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Sosyal konut projesinin imzaları atılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve TOKİ işbirliğinde hayata 
geçirilecek Sosyal Konut Projesinin 
protokolü ile Sarayönü, Kadınhanı 
ve Ilgın’da gerçekleştirilecek açılış-
lar için Konya’ya geliyor.

Konya’ya yeni bir sosyal konut 
projesi kazandırmayı hedefleyen 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 4 
Mart Pazartesi günü Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum’un 
katılımı ile protokol imzalayacak. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz 
hafta kamuoyuna açıkladıkları yeni 
projeleri arasında yer alan Sosyal 
Konut’lar için TOKİ ile birlikte ilk 
adımın atılacağını belirterek, “Bey-
hekim Hastanemiz civarında olan 
Sosyal Konut alanı ile ilgili proto-
kolü Çevre ve Şehircilik Bakanımız 

Sayın Murat Kurum ve TOKİ Baş-
kanımız ile birlikte imzalayacağız. 
Yapılacak konutlar ve sosyal dona-
tılar ile dar gelirli hemşerilerimizin 
konut edinmelerini kolaylaştıraca-
ğız. 2+1 ve 3+1 dairelerin olacağı 
Toplu Konut Projemizin ilk etabın-
da bin daire yapmayı hedefliyoruz” 
dedi. 

BAKAN KURUM İLÇELERDE DE 
AÇILIŞLAR YAPACAK 

Başkan Altay, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanımız Murat Kurum’un, 4 
Mart Pazartesi günü saat 10.00’da 
Mevlana Kültür Merkezi’nde imza-
lanacak Sosyal Konut protokolünün 
ardından Sarayönü, Kadınhanı ve 
Ilgın’da açılışlar gerçekleştireceği-
ni, Akşehir’de İlçe Seçim Koordi-
nasyon Merkezi’nin açılışını yapa-
rak ilçe halkıyla buluşacağını dile 
getirdi. Bakan Kurum, Sarayönü 

Belediyesi Hizmet Binası ile Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından Ka-
dınhanı’nda yaptırılan Şehir Konağı 
ve Ilgın’da yaptırılan Gökçeyurt ve 

Barakmuslu Sulama Tesislerinin 
açılışını yaparken Ilgın Yeni Hay-
van Pazarı’nın temelini atacak.
n HABER MERKEZİ

97 yıldır bağımlıklarla müca-
dele eden Yeşilay, her yıl 1-7 Mart 
tarihleri arasında kutlanan Yeşilay 
Haftasını vesile kılarak toplumun 
bağımlılık konusunda bilinç ve far-
kındalık düzeyini artırıyor. 

1-7 Mart Yeşilay Haftası da 
Konya’da coşku ile heyecan aldı.  
Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşi-
lay Şube Başkanı Dr. Mevlüt Bü-
yükhelvacıgil ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri Sayın Konya Valisi Cüneyt 
Orhan Toprak’ı ziyaret etti. Ziya-
rette Başkan Dr. Mevlüt Büyük-
helvacıgil tarafından Yeşilay Kon-
ya Şubesi çalışmaları ve Konya’ya 
kazandıran YEDAM hakkında bil-
giler verildi. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Sayın 
Toprak Yeşilay Konya Şube Baş-
kanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
teşekkür etti.  

‘GENÇ YEŞİLAYCILAR 
EN BÜYÜK DESTEKCİMİZ’

Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil bünyelerin-
de bulunan Genç Yeşilaycıların en 
büyük destekçileri olduklarına dik-
kat çekerek, “ Yeşilay Haftası kap-
samında hafta sonunda  Kent Plaza, 
Kule Site ve M1 Real alışveriş mer-
kezlerinde Yeşilay Gönüllü üniversi-
te toplulukları ile çocuk etkinlikleri, 

Dünyaca ödüllü karikatür sergisi, 
çeşitli yarışmalar ve ailelere Yeşilay 
farkındalığı kazandırmak için saha-
larda yer aldık. Konyalı vatandaşla-
rımızın ve çocuklarımızın  stantla-
rımıza ilgisi oldukça yoğundu.  Bu 
çalışmalarımızın hazırlanmasında 
ve gerçekleşmesinde bizlere büyük 
destek olan Genç Yeşilaycılarımıza 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Konya Şoförler Odası’ndan, 
Yağız’a hayırlı olsun ziyareti

Konya Şoförler Odası Başkanı 
Ahmet Şen yönetim kurulu üye-
leriyle birlikte, aynı zamanda Kon-
ya Şoförler Odası yönetim kurulu 
üyesi olan ve Meram Ziraat Odası 
Başkanı seçilen Murat Yağız ve 
yönetim kurulunu ziyaret ederek, 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Meram Ziraat Odası Başkanı 
seçilen Murat Yağız’a başarılar di-
yen Konya Şoförler Odası Başkanı 
Ahmet Şen, “Odamız Yönetim Ku-
rulu Üyesi olan ve aynı zamanda 
Meram Ziyaret Odası Başkanı seçi-
len Murat Yağız ve yönetim kurulu 
üyelerini başarılar dilerken, hayırlı 

olsun. Başarılı çalışmalar yapacak-
ları inancı içindeyiz” dedi. Ziyaret-
ten memnun olduklarını kayde-
den Meram Ziraat Odası Başkanı 
Murat Yağız, “Şoförler Odası Baş-
kanımız Ahmet Şen ve yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarımızın ziya-
retlerinden dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Göreve gelen arkadaşlarımızla 
birlikte Meram’da çiftçilerimiz ve 
üreticilerimizin sorunlarının çözü-
mü noktasında elimizden geleni 
yaparak, onların yanında olacağız. 
Odamızı kurumsallaştırıp, daha 
aktif bir yapıya getireceğiz” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

İbrahim Pekperdahcı
SMMMO’ya aday oldu

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler (SMMM) Odası 
başkanlık seçimleri öncesi Meslek-
te İlke Grubu, İbrahim Pekperdah-
cı’yı başkan adayı gösterdi. Basın 
açıklaması ile Meslekte İlke Grubu 
adına Başkan Adaylığını açıklayan 
İbrahim Pekperdahcı; Mesleğimi-
ze ve meslektaşımıza hizmet için 
yola çıktık diyerek Seçim Beyan-
namesi ve Projelerinin hazır oldu-
ğunu belirtti. “Göreve gelmemiz 
durumunda vakit kaybetmeden 
projelerimizi hayata geçireceğiz ve 
meslektaşlarımızın haklarına sa-
hip çıkacağız” diyen Pekperdahcı, 
“Mesleğimizin çıtasını yükselterek 
bağımlı çalışan meslek mensupla-
rının kanayan yaralarına derman 
olacağız, Genç meslektaşlarımızın 
temsilde söz hakkının daha etkin 
hale gelmesi için elimizden gelen 
gayreti sarf edeceğiz” ifadelerini 

kullandı.
Pekperdahcı projelerinin bir 

kısmını da şöyle dile getirdi: “Anlık 
Soru-cevap danışma hattı projesi. 
Meslektaş için dijital Bilgi Banka-
sı projesi. Ara eleman ve nitelikli 
eleman projesi.  Kişisel Gelişim 
ve saygınlık projesi. Büro Açacak 
Meslek Mensuplarına destek pro-
jesi. Günümüz gelişen dünyasının 
olmazsa olmaz koşulu yabancı 
dil eğitimi projesi.” 1982 yılında 
Konya’da doğan Pekperdahcı İlk 
ve Orta okulu yine Konya’da bi-
tirdi.  2000 yılında Meram Ticaret 
Meslek Lisesinden mezun olan İb-
rahim Pekperdahcı, 2008 yılında 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi’nden mezun oldu. 6 yıldır 
kendi ofisinde Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Mesleğine devam 
eden Pekperdahcı evli ve 2 çocuk 
babasıdır. n HABER MERKEZİ

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Dağ, çiftçinin ayakta kal-
ması için tarımsal destekler verilmesinden ziyade taban fiyatlarının olgunlaştırılmasını istedi

‘Taban fiyatları 
olgunlaştırılmalı!’

İçeri Çumra Tarımsal Kooperatif 
Başkanı, Konya-Karaman Tarımsal 
Kooperatifler Bölge Birlik Başkanı, 
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği 
Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet 
Dağ, Konya tarımını değerlendirdi. 
Konya’nın tarımın ve hayvancılığın 
başkenti olduğunu vurgulayan Dağ, 
sektördeki sorunların çözümü için 
taban fiyatların çiftçiye kazandıracak 
şekilde oluşması gerektiğini savun-
du. Devlet tarafından çeşitli destek-
ler verildiğini hatırlatan Dağ, bu des-
teklerin yeterli olmadığını belirterek 
şunları söyledi, “Konya hem bitkisel 
üretimde hem hayvansal üretiminde 
hem de hayvan sayısında Türkiye’de 
birinci. Çiftçimize devletimiz tara-
fından destekler veriliyor. Ama bu 
desteklerden ziyade taban fiyatları-
nın daha uygun şekilde açıklanması 
çiftçimiz için daha iyi olacaktır kana-
atindeyim. Avrupa’da birçok ülkeyi 
gezdim. Birçok yerde bu destekleri 
kaldırdılar. Bizler ürettiğimiz ürünü 
kaliteli üretiyoruz, bunun karşılığın-
da taban fiyatı tam oluşmadığı için 
desteklerle günümüzü geçiştirmeye 
çalışıyoruz. Bu anlamda taban fiyat-
ları olgunlaştırılmalı.” 

HUBUBATTAN KAÇIŞ VAR
Son yıllarda çiftçinin hububat 

ürünlerinden kaçtığını belirten Dağ, 
buna çözüm bulunması gerektiğini 
söyledi. Bu yıl hububat ekim alan-
larında yüzde 10-15’lere varan dü-
şüler yaşandığını dile getiren Dağ, 
“Tahılı ekmemiz gerekiyor, 81 mil-
yonu doyurmamız gerekiyor. Bunun 
için taban fiyatlarının çiftçiyi tatmin 
edecek şekilde açıklanması gereki-
yor. Trakya’da hububat sulanma-
dan yetişir. Ama Konya bölgesinde 
yağış çok az. bunun için hububatı 

2-3 kez sulamamız gerekiyor. Onun 
için girdilerimizi düşüremiyoruz. Bu 
anlamda taban fiyatlarının oluşması 
gerekiyor” değerlendirmesinde bu-
lundu.

DIŞ HAVZADAN SU GETİRİLMELİ
“Su olmazsa hayat olmaz” diyen 

Dağ, dış havzalardan su getirilmesi 
için 2002’den bu yana mücadele 
verdiklerini söyledi. Manavgat Ça-
yı’na ta İsrail’in sahip çıkmaya çalış-
tığını dile getiren Dağ, “Bu suların 
Konya’ya kesinlikle gelmesi lazım. 
Yeraltı su seviyelerimiz gün gün 

düşüyor. Allah esirgesin Tuz Gölü 
Havzası’ndan tuzlu su merkez ve 
diğer ilçelerimizdeki yeraltı suyuna 
karışırsa içme suyu da tehlikeye gi-
rer. Onun için su sorununa devleti-
miz acilen el atmalı” dedi. 

KOOPERATİFLERE YASAL 
DÜZENLEME ŞART

Son günlerde hallerde ve pazar-
larda oluşan sıkıntıların gündeme 
geldiğini söyleyen Dağ, bu sorunla-
rın çözümüne yönelik Hal Yasası’nın 
devreye sokulacağının bilgisini ver-
di. Bu düzenlemeye benzer bir ça-
lışmanın tarım kooperatifleri için de 
uygulanmasının şart olduğunu vur-
gulayan Dağ,  “Bizler Hal Yasası’nın 
uygulanma şeklinin kooperatiflere 
de verilmesini talep ettik. Üretici 
zaten kooperatiflerin ortağıdır. Tür-
kiye’de 13 binin üzerinde Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi var. Koopera-
tifler hiç kar gözetmeden üreticinin 
ürününü alır paketler pazara sunar. 
Hal Yasası’na benzer yasayı devleti-
miz kooperatiflere de verirse piyasa-
lardaki sıkıntıların aşılmasında bü-
yük katkısı olacağını öngörüyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yeşilay 99. yaşını coşkuyla kutluyor

Seyit Mehmet Dağ 
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Derebucak ilçesinde, vefat eden 90 
yaşındaki Kore gazisi Mustafa Arıkan, 
doğum yeri olan Çamlık Mahallesi’n-
de toprağa verildi. Derebucak ilçesine 
bağlı Çamlık Mahallesi’nde ikamet 
eden Kore gazisi Mustafa Arıkan, 
90 yaşında vefat etti. Gazi Arıkan’ın, 
Çamlık Mahallesi!nde düzenlenen ce-
naze töreni sonrasında Türk bayrağına 
sarılı tabutu mahalle mezarlığına ka-
dar omuzlarda taşınıp, defnedildi. Ce-
naze törenine, Derebucak Kaymakamı 
Coşkun Doğan, Türkiye Harp Malulü, 
Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri Derne-
ği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, daire 
amirleri, sivil ve askeri erkan, yakınları 
ve mahalle sakinleri katıldı.
n İHA

Evinde başından
vurularak öldürüldü

Hüyük ilçesinde, tek katlı evin-
de yalnız yaşayan 84 yaşındaki Ah-
met İlgi, başından silahla vurularak 
öldürülmüş halde bulundu. Alınan 
bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Pınar-
başı Mahallesi’nde meydana geldi. 
Yerleşim merkezinde tek katlı 
evinde tek başına yaşayan 84 ya-
şındaki Ahmet İlgi’nin iki gündür 
camiye gelmemesinden şüphele-
nen arkadaşları evine gittiklerinde 
korkunç manzarayla karşılaşınca 
durumu jandarmaya haber verdi. 
Eve gelen jandarma ekipleri İlgi’yi 

oturma odasında başından vurul-
muş olarak yerde kanlar içerisinde 
yatar halde buldu. Adrese gelen 
sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatı-
nı kaybettiğini belirledi. Yaşlı ada-
mın tabancayla bir el ateş edilmek 
suretiyle başından vurularak öl-
dürüldüğü saptandı. Yaşlı adamın 
cesedi olay yeri ve savcı inceleme-
sinin ardından otopsi için Beyşe-
hir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma 
çok yönlü olarak sürdürülüyor.
n AA

Pencere takarken
düşüp yaralandı 

Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir 
inşaatın birinci katında pencere 
takılırken dengesini kaybedip yere 
düşerek yaralanan Suriye uyruklu 
genç, hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Olay, Bahçelievler Ma-
hallesi Farabi Caddesi üzerinde bu-
lunan 4 katlı bir inşaatta meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta 

pencere takan firma elemanlarına 
yardım ettiği iddia edilen Suriye 
uyruklu İzzettin İsa (20), dengesini 
kaybederek birinci kattan aşağıya 
düşerek yaralandı. Adrese sevk 
edilen ambulansla Beyşehir Devlet 
Hastanesine kaldırılan genç, tedavi 
altına alındı. Olayla ilgili soruştur-
ma sürüyor. n İHA

19 yaşında akli dengesini kaybettikten sonra kaybolan ağabeyinin öldüğü haberini alan ancak cena-
zesi bulunamayan ağabeyinin yaşadığına inanan Hacı Mustafa Kibrit, il il gezerek ağabeyini arıyor

Öldüğü söylenen
ağabeyini arıyor

Aksaray’da 19 yaşında akli den-
gesini kaybettikten sonra kaybolan 
ve 1990 yılında trafik kazasında 
öldüğü söylenen ağabeyinin yaşa-
dığına inanan Hacı Mustafa Kibrit, 
cenazesine ulaşamadığı ağabeyini il 
il gezerek arıyor.  Aksaray’da 1989 
yılında akli dengesini kaybeden Ah-
met Yaşar Kibrit (19), akli dengesinin 
kaybetmesinden 3 hafta kadar sonra 
evden çıkarak bir daha geri dönmedi. 
Kaybolan oğlunu aramak için yollara 
düşen baba Mevlüt Kibrit (51), il il 
gezerek oğlunu aradı. En son Ada-
na’da izine rastlayan baba Mevlüt 
Kibrit, hastane yönetimine gösterdiği 
fotoğrafla oğlunun bir trafik kazasın-
da öldüğünü ve belediye tarafından 
kimsesizler mezarlığına kaldırıldığı-
nı öğrendi. Bunun üzerine hastane 
yönetimi tarafından baba Mevlüt 
Kibrit’e bir ölüm raporu verildi. Oğ-
lunun öldüğünü öğrenen baba Mev-
lüt Kibrit, 1 yıl sonra geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayatını kaybetti. 30 yıl 
sonra akrabalarından ve eş dosttan 
ağabeyinin orada burada veya tele-
vizyonda görüldüğünü duyan Hacı 
Mustafa Kibrit (43), bu duyumların 
üzerine ağabeyini arama kararı aldı. 
1990 yılında verilen ölüm raporu 
ve ağabeyine ait 2 kare fotoğrafla 
Adana Devlet Hastanesine ve Ada-

na Büyükşehir Belediyesine giden 
Hacı Mustafa Kibrit, ağabeyinin öl-
düğüne dair hiçbir belge ve bulguya 
rastlamadı. Hastane yönetimi böyle 
bir ölüm olayının olmadığını belirtir-
ken, belediye ise böyle bir cenazenin 
olmadığını söyledi. Bunun üzerine 
ağabeyinin yaşadığına dair umutları 
artan Hacı Mustafa Kibrit şimdi yet-
kililerden yardım bekliyor. 

ÖLDÜĞÜNE DAİR HİÇ 
BİR EMARE YOK 

Başında geçen olayı anlatan Hacı 
Mustafa Kibrit, “1989 yılında ağa-
beyim akli dengesini yitiriyor. Son-
rasında ağabeyim kayboluyor. Bu 
sırada babam il il aramaya başlıyor. 
Mersin, Ankara, Konya’ya giderek il 
il aradı. Son olarak da Adana’ya gitti. 
Adana’da karakollar ve hastane yö-
netimine soruyor. Oradaki hastane 
yönetimine ağabeyimin fotoğrafını 
göstermiş. O dönem ki hastane yö-
netimi ağabeyimin fotoğrafını tanı-
yarak ağabeyimin trafik kazasında 
öldüğünü söylüyorlar. Olay yerinde 
vefat etmiş. Acile getirdiklerinde za-
ten öldü denilmiş. 15 gün sonra da 
cenazeyi belediye kimsesiz olarak 
kaldırdı deniliyor. Bunun üzerine 
babam ölüm kağıdı istemiş nüfus-
tan düşürmek için. Bu olay daha 
sonra bu şekilde kapanmış. Bizlerde 

küçüktük. Nihayetinde son 1-2 yıl 
içinde eş dost, akrabalarımız ağabe-
yimi gördüklerini söylemeye başla-
dılar. Ben de bunun üzerine arama 
kararı aldım. Belki yaşıyordur dedim 
ve Adana’daki hastane yönetimine 
gittim. Yapılan araştırmalarda böyle 
bir şahsın ölmüş olduğuna dair bir 
belge yok diyorlar. Belediyeye gidi-
yorum böyle bir cenazenin olmadı-
ğını söylüyorlar. CİMER’e başvuru 
yaptım. CİMER’de kayıtlara göre 

ölmedi diyor. Öldüğüne dair hiçbir 
şey yok. Hiçbir sonuca ulaşamadım. 
Elimde ölüm kağıdı var. Bu konuyla 
ilgili tüm büyüklerimizden destek 
istiyorum. Ağabeyimin yaşadığına 
inanıyorum. Çünkü araştırmalarıma 
göre cenazesine ulaşamadım. Ölüm 
raporuna göre ne belediye ne de 
hastane yönetiminden bir sonuç ala-
madım. Böyle bir şahıs ölmüş olarak 
yok diyorlar” dedi.
n İHA

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Gölde balık kalmayınca, işleri kamış oldu
Türkiye’nin 12’nci büyük gölü 

olarak bilinen Eber Gölü, kurak-
lığın yanı sıra fabrika atıkları ve 
evsel atıklar nedeniyle de kirlendi. 
Göl kirlenince balıkçılık sona erdiği 
gibi kamışçılık da azaldı. Gölde 20 
yıldır kamışçılık yaparak, geçimini 
sağlayan Ahmet Koçyiğit, “Eskiden 
bir yerde ot biçer, bir yerden su 
içerdik. O kadar temizdi gölümüz. 
Şu an su seviyesi yok denecek ka-
dar az. Sazlıklar bile su kirliliğinden 
eğri çıkıyor. Göl ölünce herkes çe-
kildi, gitti’’ dedi. Konya’daki Akşe-
hir Gölü’nü besleyen, Afyonkara-
hisar’daki Eber Gölü, son 10 yıldır 
kuraklıkla mücadele veriyor. Tür-
kiye’nin 12’nci büyük gölü olarak 
bilinen Eber, fabrika atıkları ve ev-
sel atıkları nedeniyle artık kendini 
temizleyemez duruma geldi. Yıllar 
önce balıkçılık ve kamışçılık ile çev-

redeki köylülerin geçim kaynağı 
olan gölde, su seviyesinin azlığı ve 
kirlilik yüzünden balıkçılık bitti. Ka-
mışçılıkla geçimini sağlayanların da 
sayısı azaldı. 

‘HER YERE SETLER 
ÇEKİLİNCE GÖL BESLENEMİYOR’

Eber Gölü’nde 20 yıldır av reh-
berliği, balıkçılık ve kamışçılık ya-
pan Ahmet Koçyiğit, gölü besleyen 
derelerin önüne çekilen setler ne-
deniyle temiz su akışının kesildiği-

ni söyledi. Fabrika atıkları ve evsel 
atıklarla da kirlenen gölde balıkçılı-
ğın sona erdiği gibi kamışçılığın da 
azıldığını kaydeden Koçyiğit, ‘’Ço-
cukluğumuz gölde geçti. Suyun 
en az olduğu yer 6- 7 metreydi. 
Bir yerde ot biçer, bir yerden su 
içerdik. O kadar temizdi gölümüz; 
ama şu anda su yok. Her yere set-
ler çekilince göl beslenemiyor. Göl 
beslenemeyince de devir yapamı-
yor. Böylelikle de içerisindeki bütün 

canlılar ölüyor. Bataklıklar yüzeye 
çıktı. Afyonkarahisar’ın lağım suyu 
ve bazı ilçelerinden kirli atık sular 
geliyor. Göldeki kerevizi, turna ba-
lığı, kadife balığı, sazan balığımız 
vardı. Bunların hepsi su kirli olunca 
kalmadı öldü. ‘Yok’ denecek kadar 
az bir balık var” diye konuştu. 

Eber Gölü’ndeki kirlilikten hem 
göldeki canlıların hem de yöre sa-
kinlerinin olumsuz etkilediğini  be-
lirten Koçyiğit, “Sazlıklar bile suyun 

kirliliğinden eğri çıkıyor. Önceden 
balıkçı evlerinde 7- 8 kişi kalır, 
burada saz biçip, kağıt fabrikasına 
satardı. Göl ölünce herkes çekildi 
gitti. Şu anda göl çevresinde 5 ar-
kadaşımız saz biçiyor’’ dedi.

‘GÖLE BAKIM YOK’
Artık eskisi gibi kamışlıktan da 

gelir sağlanamadığını kaydeden 
Koçyiğit, ‘’Kamışın bağ fiyatı  3-4 
lira civarındadır. Günde 80 ile 100 
lira arasında bir kazancımız oluyor; 
ancak kayığın motoruna mazot 
alıyoruz, nakliyesine de para ödü-
yoruz. Bize kalan 30 lira. 100 bağ 
kamış satarsak 400 lira para alıyo-
ruz. Zaten 200 lirası mazota gidi-
yor. Kendi giderlerimizle beraber 
bize 150 lira para kalıyor. 100 lirayı 
da devlete vergi olarak veriyoruz. 
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 
bir belge almamız gerekiyor. Onu 

almazsak 20 bin ile 200 bin lira 
arasında ceza yazılıyor. Ceza işle-
mi çok; ama göle bakım yok. Daha 
önceleri 3 bin kişi burada çalışırdı. 
Şimdi tüccarlar geliyor, kamışı on-
lara satıyoruz. Onlar da seçerek alı-
yor, eğri kamışları almıyorlar’’ diye 
konuştu.  

Eber Gölü’nün daha önce Ak-
şehir Gölü’nü beslediğini de dile 
getiren ahmet Koçyiğit, ‘’Buraya 
öncelikle kaynak suyu verilmesi 
gerekiyor. Buradaki suyun temiz-
lenmesi için su devir yapacak. Bu-
raya gelen fazla su önceden Ak-
şehir Gölü’ne gider orayı beslerdi. 
Geçen sene kurumak üzereydi. 
Son yağışlarla birlikte biraz da olsa 
nefes aldı. Dün Eber’di, bugün ge-
berdi. Görenler inanamıyor, ‘Eber 
Gölü’ne ne olmuş?’ diyorlar” dedi. 
n DHA
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Tibet ve Damar aileleri akraba oldu Bir ömür mutluluğa ‘evet’ dediler
AK Parti İl Gençlik Kolları Baş-

kan Yardımcısı  Salih Damar hayatı-
nı nişanlısı  Şura Tibet ile birleştirdi. 
Tibet ailesinin kızı Şura ile Damar 
ailesinin oğlu Salih Atiker De Luxe 
Karatay Toplantı ve Düğün Merke-
zinde gerçekleşen düğün töreni ile 
dünya evine girdi. Düzenlenen dü-
ğün törenine Tibet ve Damar ailele-
rin yakınları ile AK Parti Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı,  AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Ahmet 
Fatih Özboyacı , AK Parti Konya 
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Murat Koru, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, Cumhur 
İttifakı AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan 
Gençlik Merkezi Müdürü Alper Oral 
ile çok sayıda davetli katıldı. Şura ve 
Salih misafirlerini, “ Bu güzel gü-

nümüzde sizleri de aramızdan gör-
mekten mutluluk duyarız” mesajı 
ile davet etti. Gerçekleştiren düğün 
töreninde misafirlere geleneksel 
Konya Pilavı ikram edildi. Tibet ve 
Damar aileleri misafirlerini kapıda 

karşılayarak ‘Hayırlı Olsun’ dilekle-
rini kabul etti. Yenigün Gazetesi ola-
rak Tibet ve Damar ailelerini tebrik 
ederken, Şura ve Salih’e bir ömür 
boyu mutluluklar dileriz.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Konya Ticaret Borsası Başkan 
Yardımcısı Mehmet Büyükalim’in 
oğlu Ahmet, Ayşegül Koçlar ile 
hayatını birleştirdi. Fahriye-İsmail 
Hakkı Koçlar ailesinin kızı Ayşegül, 
Vesile-Mehmet Büyükalim ailesinin 
oğlu Ahmet ile bir ömür mutluluğa 
‘evet’ dedi. İkonia Garden Düğün 
Salonu’nda gerçekleşen düğün-
de genç çifti sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Eski Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı 
düğünde Konya protokolünün yanı 
sıra iş ve siyaset dünyasından çok 
sayıda isim de yer aldı. Mutlulukları-
nı sevenleri ve yakınları ile paylaşan 
Ayşegül ve Ahmet’in sevinci görül-
meye değerdi.  Koçlar ve Büyükalim 
aileleri de çocuklarının mürüvvetini 
görmenin mutluluğunu yaşadı. Dü-

ğüne gelenlere geleneksel Konya 
düğün pilavı ikram edildi. Yenigün 
Gazetesi olarak Ayşegül ve Ahmet’e 
kurdukları yuvada iki cihan saadeti 

diler, beraberliklerinin iki aileye de 
mutluluk getirmesini Cenab-ı Al-
lah’tan niyaz ederiz.
n MEVLÜT EGİN

‘Okurken mesleğini icra et’ sloganıyla yola çıkan ASRİAD Konya Şubesince düzenlenen ‘Okur-
ken mesleğini icra et’  projesinin lansman programıyla üniversite gençliğini bir araya getirdi

ASRİAD Konya’dan
örnek bir proje

Türkiye genelinde 30 şubesin-
de geleceğin teminatı olan gençlere 
yönelik  ‘Okurken mesleğini icra et’ 
sloganıyla yola çıkan gençleri ve gö-
nüllü ve zorunlu stajları konusunda 
yardımcı olmayı amaçlayan ASRİAD 
proje kapsamında sokak hayvanları 
yararına program düzenledi. AS-
RIAD Konya Şubesince düzenlenen 
‘Okurken mesleğini icra et’  Lans-
man programıyla üniversite genç-
liğini bir araya getirdi. Selçuk Üni-
versitesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde düzenlenen programa 
ASRIAD Konya Şube Başkanı Mus-
tafa Balta, Haydosev Konya Mevla-
na doğayı ve Hayvanları Sevenler 
Derneği Başkanı Gonca Cansoy ve 
Başkan Yardımcısı Figen Doğanay 
ile öğrenciler ile ASRİAD üyeleri ka-
tıldı. 

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ İŞ 
SAHİBİ YAPMAK İÇİN VAR 

GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ
Programın açılış konuşmasını 

yapan ASRIAD Konya Şube Baş-
kanı Mustafa Balta, Türkiye gene-
linde 30 şube ve 2 Bine yakın farklı 
sektörlerde iş adamını bünyesinde 
barındıran Asrın İş Adamları Der-
neğinin kısa zamanda kurulmasına 
rağmen önemli projeler gerçekleşti-
rerek özellikle üniversite gençliğinin 

iş hayatına atılmalarında en büyük 
destekçisi olacaklarını ifade etti. 
‘Okurken Mesleğini İcra et’ Lans-
man Programıyla Üniversite genç-
liğine kendilerini tanıtmak amacın-
da olduklarının altını çizen Balta, 
dernek bünyesinde oluşturdukları 
gençlik kollarına çalışmalarından 
dolayı teşekkür etti.  Başkan Mus-
tafa Balta “ Konya’da staj yapmak 
isteyen gençlerimizin staj sonrası 

iş kaygısına düşmemeleri için bün-
yemizdeki iş adamlarımızla irtibata 
geçerek sektörel bazda bize uyum 
sağlayacak arkadaşlarımızı mezun 
olduktan sonra iş sahibi yapmak için 
var gücümüzle çalışacağız. ASRİAD, 
iş hayatının ve ona bağlı olarak tüm 
sosyal çevrenin hakkaniyet zeminde 
sürdülebilir bir düzene kavuşmasını 
sağlamak ve bağımsız bir STK an-
layışını örnek alarak kurulmuştur” 

dedi. Başkan Mustafa Balta konuş-
masında ayrıca düzenlenen prog-
ramdan elde edilen gelirin sokak 
hayvanlarının ihtiyaçları için kulla-
nılacağını dile getiren Mustafa Balta 
düzenlenen programda emeği ge-
çenlere teşekkür etti. Konuşmaların  
ardından Konya’nın sevilen sanatçısı 
Akustik aile ve Komedi ustası Yavuz 
Seçkin sahne aldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Eski gaz lambalarını 
elektrikliye dönüştürüyor

Emekli sınıf öğretmeni Ahmet 
Refik Özemiş küçüklük yıllarından 
beri meraklı olduğu gaz lamba-
larını kullanabilmek için elektrik 
sistemini geliştirdi. Ahmet Refik 
Özemiş, gaz lambasını kullanmak 
istediğinde eşinin gaz kokusunun 
eve yayılacağını söylemesi üzeri-
ne gaz lambalarını elektrikli hale 
getirdi. Ahmet Refik Özemiş ilk 
olarak 2006 yılında daha önce ko-
leksiyonunu yaptığı gaz lambasına 
elektrikle çalışan ampul sistemi 
döşedi. İlk olarak 3 tane elektrikli 
gaz lambası yapan Özemiş yakınla-
rının lambalara ilgisinin artmasıyla 
daha sonra bunun tasarım tescilini 
alarak üretmeye başladı.  13 yıldan 
beri eski gaz lambalarını elektrikle 
kullanılabilir hale getiren Ahmet 

Refik Özemiş, yaptığı işten her-
hangi bir kar amacının olmadığını 
söyledi. Özemiş, “Biz köyde ilkoku-
lu gaz lambası ışığında bitirdik. Bi-
zim versiyon arkadaşlarımızın bir-
çoğunda olduğu gibi. Bizim meslek 
hayatımızda çocukluk hatıraları-
mızdan izler olduğu için gaz lam-
basından koleksiyon yaptım. 40 
senedir biriktirdiğim koleksiyonum 
vardı. Emekliliğime yakın yıllarda 
gazlı olarak evde yakmak istedim. 
Fakat eşim müsaade etmedi hem 
gaz kokusu hem is kokusu yapar 
diye. Ben de düşündüm, dedim ki 
gaz kokusu olmadan aynı gaz lam-
bası özelliklerini verebilen bir yeni 
versiyon tasarlayayım istedim ve 
onu tasarladım” ifadelerini kullan-
dı.  n İHA
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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- En az lise mezunu
- Depo stok takibi yapacak
- Gerekli ölçü aletlerini kullanabilecek

- Yeterli tecrübeye sahip
- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

alınacaktır
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya
Tel: +90 332 239 23 39

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Konya İl, Altınekin İlçe, Hacınuman mahallesi  Akburun MEVKİİ 129 Ada, 
21 Parsel SAYILI 31.000,00m2 ALANLITARLA VASIFLI TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR. , 
Hacınuman mahalle yerleşimine 2,3 km. Giymir yaylasına 1,0 km. mesafededir. Çevresinde kuru 
tarım yapılan tarlalar mevcuttur. Taşınmazın üzerinde herhangi mukdesat mevcut değildir. Taşınmaz 
sulanamayan kuru tarım arazisi vasfındadır. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, Killi-tın 
bünyeli, toprak derinliği orta derin ve derin(+90 cm.)dir. Eğim % 0,5-4(düz düze yakın) arasında 
değişmektedir. Taşsız, drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Mevcut haliyle hafif şiddetli erozyona 
maruzdur. Yörenin iklim şartlarının el verdiği her türlü bitkisel üretime elverişlidir.
Adresi : Hacınuman Mahallesi Akburun Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 31.000 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :  İnşaat tarzı KIRAÇ TARLA OLARAK KULLANILMAKTADIR. 
Kıymeti : 124.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK ŞERHİ MEVCUTTUR. İPOTEK DOSYASINDAN SATIŞ 
   YAPILACAKTIR. Taşınmaz 5433 sayılı Kanuna göre arazi toplulaştırma 
   alanına alınmıştır 
1. Satış Günü : 15/04/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 14/05/2019 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : ADALET SARAYI B BLK Z18   Z19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU 
   KARATAY / KONYA 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Konya İl, Altınekin İlçe, Hacınuman mahallesiTekke mevkii162 Ada, 12 
Parsel,   ‘de 45.350,00TM2 alanlı taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz Hacınuman mahalle 
yerleşimine 4,4 km. Giymir yaylasına 1,4 km. mesafededir. Çevresinde kuru tarım yapılan tarlalar 
mevcuttur. Taşınmazın üzerinde herhangi mukdesat mevcut değildir. Taşınmaz sulanamayan kuru 
tarım arazisi vasfındadır. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, Killi-tın bünyeli, toprak derinliği 
orta derin ve derin(+90 cm.)dir. Eğim % 0,5-3(düz düze yakın) arasında değişmektedir. Yüzeysel 
orta taşlı, drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Mevcut haliyle hafif şiddetli erozyona maruzdur. Yörenin 
iklim şartlarının el verdiği her türlü bitkisel üretime elverişlidir.
Adresi : Hacınuman Mahalles Tekke Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 45.350 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İnşaat tarzı KIRAÇ TARLA OLARAK KULLANILMAKTADIR. 
Kıymeti : 158.725,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :  İPOTEK ŞERHİ MEVCUTTUR. İPOTEK DOSYASINDAN SATIŞ 
   YAPILACAKTIR. Taşınmaz 5433 sayılı Kanuna göre arazi toplulaştırma 
   alanına alınmıştır 
1. Satış Günü : 15/04/2019 günü 15:55 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 14/05/2019 günü 15:55 - 16:00 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLK Z 18 Z 19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT 
   SALONU KARATAY / KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin 
ve İİK’nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan 
alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik 
ortamda yapılan ilan”elektronik ortamda ilan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya 
bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/2156 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/2156 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 955114
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20 KALEM KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ  alımı  4734  sayılı  Kamu  İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık  ihale usulü  ile  ihale edilecektir.  İhaleye  ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/86236
1-İdarenin
a) Adresi  : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322215536-2354500-(2510) - 3322215552
c) Elektronik Posta Adresi  : konyadhs20.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 20 KALEM KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : Hastanemiz Tıbbi Sarf Depo birimine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi  : Sözleşme imzalandıktan sonra teslimatlar idarenin talebi 
   doğrultusunda peyderpey olarak 10 (on) gün içinde teslim 
   edilecektir. Siparişler faks ve/veya iadeli posta yoluyla yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 Selçuklu- KONYA
b) Tarihi ve saati  : 27.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3.  İhale  konusu  malın  satış  faaliyetinin  yerine  getirilebilmesi  için  ilgili  mevzuat  gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ekinde(Ek3) yeralan ürünler dışındaki tıbbi malzemelere teklif 
verecek isteklilerin “tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi” nin bulunması ve bu belgeyi ihale 
dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
01.03.2010 tarih ve 2010/11 sayılı genelgesine istinaden Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri 
kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya 
isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, 
ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. 
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı 
yapılacak ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya 
bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında 
olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. İstekliler bu 
belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İHALE SIRA NUMARASINI, ÜRÜNÜN ADININ, ÜRÜNÜN 
MARKASINI VE ÜRÜNÜN UBB’NA KAYITLI ÜRÜN(BARKOT) NUMARALARINI GÖSTERİR 
LİSTE. LİSTEDE BELİRTİLEN ÜRÜN BARKOD NUMARASI İLE YAPILAN UBB SORGULAMA 
SONUCU TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI  TİTUBB ‘a 
KAYITLI OLMADIĞI VEYA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMADIĞININ TESPİT 
EDİLMESİ HALİNDE İLGİLİ KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULACAKTIR. 
(KAPSAM DIŞI OLAN ÜRÜNLER HARİÇ.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif Edilen Malzemelerin numuneleri veya katalogları  ihale listesinin kaçıncı kalemine ait 
olduğu, isim ve sıra nosu açıkça belirtilerek, ihale saatine kadar  Hastanemiz Tıbbi Sarf Depo 
birimine  teslim edilecektir. Katalog üzerinde değerlendirilemeyen ürünler için hastanemiz 
tıbbi sarf depo tarafından numune istenecektir. Faks ile  bildirime müteakip 3(üç) iş günü 
içinde  numunesi teslim edilmeyen kısımlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  100 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Konya 
Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Komisyon 
Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
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Aile dostumuz,
 Camızcı Otomotiv Sahibi

Ahmet CAMIZCI’nın
 

eşi

Müslüme 
CAMIZCI’nın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Seydişehir Belediyesine 
35 yeni araç kazandırıldı 

Seydişehir Belediyesine, vatan-
daşlara daha iyi hizmet sunmak ama-
cıyla 35 yeni araç kazandırıldı. Sey-
dişehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğüne, 1 adet çekici tır, 2 adet 
hafriyat kamyonu, 1 adet 336 D pa-
letli kepçe, 1 adet Bobcat yükleyici, 1 
adet sathi kaplama kombi araç, 2 adet 
imar müdürü hizmet aracı, 1 adet 
vinç kamyon, 1 adet cenaze yıkama 
aracı, 1 adet arazöz, 1 adet finişher, 1 
adet 120 M grayder, 5 adet arazi pi-
kap, 1 adet vidanjör, 2 adet çöp kam-
yonu, 4 adet mobil taziye evi, 3 adet 

transit minibüs, 1 adet yakıt tankeri, 
2 adet yolcu otobüsü, 1 adet sepetli 
kamyonet, 1 adet mikser, 1 adet ta-
şıma aracı, 1 adet silindir olmak üzere 
tam 35 adet araç kazandırıldı. 

Seydişehir Belediye Başkanı Meh-

met Tutal, vatandaşlara daha iyi hiz-
met sunmak ve hizmetlerinin kalite-
sini artırmak amacı ile araç filosunu 
güçlendirmeye devam ettiğini dile 
getirdi. Başkan Tutal, “Uzun yıllardır 
hizmet veren araç parkımızda öm-
rünü tamamlamış araçlar vardı. Gel-
diğimiz günden bu güne kadar ciddi 
anlamda takviyeler yaptık. 2017 yılı-
nın ilk altı ayında bazılarını Belediye 
imkanları ile bazılarını ise farklı yer-
lerden hibe usulü ile uhdemize yeni 
35 adet araç kazandırdık” ifadelerini 
kullandı. n İHA

Müslüme Camızcı 
dualarla defnedildi

Camızcı Otomotiv sahibi Ah-
met Camızcı’nın eşi, Halil, Dr. Be-
tül ve Ömer Camızcı’nın anneleri, 
Hüseyin Şahin ve Dr. Ali Şahin 
ablaları, Arslan Otomotiv Sahip-
lerinden Bayram Arslan’ın baldı-
zı, Müslüme Camızcı 64 yaşında 
vefat etti. Merhume Müslüme 
Camızcı’nın cenazesi dün İkindi 
namazına müteakip Musalla Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından sevenlerinin omuzla-
rında taşınarak dualar eşliğinde 
Musalla Mezarlığına defnedildi. 
Camızcı, Şahin ve Arslan ailelerini 
acı günlerinde yakınlarının ve se-

venleri yalnız bırakmadı. Merhu-
menin yakınları cenaze töreninin 
ardından taziye dileklerini kabul 
etti. Yenigün Gazetesi olarak mer-

hume Müslüme Camızcı’ya yüce 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına sabır ve başsağlığı dile-
riz. n MEVLÜT EGİN
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Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 15/04/2019 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
2.İhale Tarihi : 14/05/2019 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK, Fevziçakmak mah. Hekim Gaznevi sok no: 20/1 
    Karatay / Konya
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 110.000,00   1 %18 34SA4039 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN 

GOLF TDİ BLUEMOTİON cXX693956 Motor  
No’lu , WVWZZZAUZHW148201 Şasi No’lu , Yakıt 
Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 
Otomobilin anahtarının mevcut olduğu, ruhsatının 
araç içerisinde bulunduğu, Aküsünün şarj durumu 
olmadığından çalıştırılamadı, motor ve diğer 
aksamlarında herhangi bir eksiklik olmadığı, iç 
döşemelerinin iyi durumda olduğu,205/55 R16 
lastiklerinin kullanılabilirlik seviyesinin % 70 
olduğu, Sol ön ve sol arka tamponda boya atığı 
şeklinde çizikler muhtelif yerlerinde gözle görünür 
küçük çizikler dışında kusurunun olmadığı, aracın 
otomatik vitesli olduğu,otomobilin motor ve şase 
numaralarının trafik tescil kayıtlarına uyumlu 
olduğu, çalışır ve yürür vaziyette olduğu kanaati 
tarafımda oluşmuştur.

1.İhale Tarihi : 15/04/2019 günü, saat 09:50 - 09:55 arası.
2.İhale Tarihi : 14/05/2019 günü, saat 09:50 - 09:55 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK; FEVZİÇAKMAK MAH. HEKİM GAZNEVİ SOK NO: 20/1 
    KARATAY / KONYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2 166.000,00   1 %18 34SA3573 Plakalı , 2016 Model , AUDI Marka 

,Sedan A3 Limousine  CXX498283 Motor No’lu 
, WAUZZZ8V4H1042823 Şasi No’lu , Yakıt 
Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 
Otomobilin anahtarının mevcut olduğu, ruhsatının 
araç içerisinde bulunduğu, Aküsünün şarj durumu 
olmadığından çalıştırılamadı, motor ve diğer 
aksamlarında herhangi bir eksiklik olmadığı, 
iç döşemelerinin iyi durumda olduğu,205/55 
R16 lastiklerinin kullanılabilirlik seviyesinin 
% 70 olduğu, aracın otomatik S Tronic vitesli 
olduğu, otomobilin gözle görünür çizikler dışında 
kusurunun olmadığı,otomobilin motor ve şase 
numaralarının trafik tescil kayıtlarına uyumlu 
olduğu, çalışır ve yürür vaziyette olduğu kanaati 
tarafımda oluşmuştur.

1.İhale Tarihi : 15/04/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.
2.İhale Tarihi : 14/05/2019 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YEDİEMİN; FEVZİÇAKMAK MAH. HEKİM GAZNEVİ SOK NO: 
      20/1 KARATAY / KONYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
3 166.000,00   1 %18 34SA3611 Plakalı , 2016 Model , AUDI Marka 

Sedan A3 Limousine tipli , CXX497868 Motor 
No’lu , WAUZZZ8V9H1038900 Şasi No’lu , Yakıt 
Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 
Otomobilin anahtarının mevcut olduğu, ruhsatının 
araç içerisinde bulunduğu, Aküsünün şarj durumu 
olmadığından çalıştırılamadı, motor ve diğer 
aksamlarında herhangi bir eksiklik olmadığı, iç 
döşemelerinin iyi durumda olduğu,205/55 R16 
lastiklerinin kullanılabilirlik seviyesinin % 80 olduğu, 
aracın otomatik S Tronic vitesli olduğu, otomobilin 
muhtelif yerlerinde gözle görünür çizikler dışında 
kusurunun olmadığı,otomobilin motor ve şase 
numaralarının trafik tescil kayıtlarına uyumlu 
olduğu, çalışır ve yürür vaziyette olduğu kanaati 
tarafımda oluşmuştur.

(İİK m.114/1, 114/3)
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Örnek No: 25*

Necati Kökat’ın acı günü

Ahmet Değerli dualarla defnedildi

Mustafa Çıpan’ın annesi vefat etti 

Uzun süre Türk-İş İl Temsilcisi 
ve Demiryol-İş Konya Şube Baş-
kanlığı yapan ve şimdi emekli olan 
Necati Kökat’ın annesi Ayşe Kökat 
tedavi gördüğü hastane’de vefat 
ederek Allah’ın rahmetine ulaştı. 
Konya Başkent hastanesinde or-
gan yetmezliği tedavisi gören Mer-
hume Ayşe Kökat (83 yaşında), 
öncesi gün vefat etti. Merhume 
Ayşe Kökat’ın cenazesi önceki gün 
kılınan cenaze namazının ardından 
Şeker Tekke mezarlığında toprağa 
verildi. Cenazeye Ak Parti Konya İl 
Başkan Hasan Angı, STK temsilci-
leri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Merhume Ayşe Kökat’a Allahtan 
rahmet, Başkan Necati Kökat, ai-
lesine ve sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz.
n HABER MERKEZİ

Değerli Makine sahibi Ahmet 
Değerli 74 yaşında vefat etti. Mer-
hum Ahmet Değerli’nin cenazesi 
Cumartesi günü Öğlen namazına 
müteakip kılınan Cenaze namazı-
nın ardından sevenlerinin omuz-
larında taşınarak dualar eşliğinde 
Kurtuluş Mezarlığındaki aile kab-
ristanında toprağa verildi. Değerli 
ailesini acı günlerinde yakınları ve 
sevenlerinin yanı sıra işadamla-
rı, sanayiciler Konya Reklamcılar 
Derneği Başkanı Osman Yavuz 
yalnız bırakmadı.  Merhumun ya-
kınları cenaze töreninin ardından 
taziye dileklerini kabul etti. Mer-
hum Ahmet Değerli 3 erkek, 1 kız 
çocuk babasıydı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak merhum Ahmet 
Değerli’ye yüce Allah’tan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına sabır 
ve başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

İl Kültür Eski Müdürü Musta-
fa Çıpan’ın annesi Ayşe Çıpan 80 
yaşında vefat etti. Merhume Ayşe 
Çıpan’ın cenazesi Cuma günü ikin-
di namazına müteakip Hacıveis 
Cami’inde kılınan cenaze namazı-
nın ardından  sevenlerinin omuz-
larında taşınarak dualar eşliğinde 
Üçler Mezarlığına defnedildi.Çıpan  
ailesini acı günlerinde yakınlarının 
ve sevenlerin yanı sıra Konya  Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdülsettar Yarar, Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 
Müdürü ve Postnişin Fahri Özça-
kıl, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rek-
tör Yardımcısı Prof.  Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut,  Cumhur İttifakı 
AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca yalnız bırakma-
dı. Merhumenin yakınları cenaze 
töreninin ardından taziye dilekleri-
ni kabul etti. Yenigün Gazetesi ola-
rak merhume Ayşe Çıpan’a  yüce 
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına sabır ve başsağlığı di-
leriz.
n MEVLÜT EGİN

Seçim çalışmaları kapsamında Meram Sanayi esnafını ziyaret eden Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, “Meram’ı 
makam odasında değil, sokak ortasında yöneteceğiz. Seçimden sonra da birlikteliğimiz devam edecek inşallah” dedi

Makamda değil sokakta yöneteceğiz
AK Parti Meram Belediye 

Başkan Adayı Mustafa Kavuş, 
seçim çalışmaları kapsamında; 
teşkilat mensuplarıyla birlikte 
Meram Sanayi’nde esnaf ziyareti 
gerçekleştirdi. İşyerlerini tek tek 
gezerek talepleri dinleyen ve soh-
bet eden Mustafa Kavuş, 31 Mart 
seçimlerinde esnaflardan destek 
istedi.

Durmadan yorulmadan 31 
Mart akşamına kadar seçim çalış-
malarının devam edeceğini belir-
ten Mustafa Kavuş, “Adaylığımı-
zın açıklandığı günden bu yana 
teşkilat mensuplarımızla birlikte 
Meram’ı karış karış geziyor, hem-
şehrilerimizle görüşüyoruz. Kimi 
gün mahallelerimizde hane hane 
ziyaretler yapıyor, kimi gün sivil 
toplum kuruluşlarımızı geziyor, 
kimi zamanda esnaflarımızı ziya-
ret ediyoruz” dedi.

Seçimlerden sonrada bu zi-

yaretlerin devam edeceğini ve 
halkın içinde olmayı sürdüre-
ceklerini dile getiren Kavuş, “Zi-
yaretlerimiz kapsamında farklı 
iş kollarında faaliyet gösteren 
Meram Sanayi esnafımızla da 
bir araya geldik. Bu ziyarette bir 
kez daha gördük ki esnaflarımız, 
hem gelişmeye açık hem de gele-
nekleri muhafaza eden yapısıyla 
Konya’nın ekonomik ve sosyal 
yapısının omurgasını oluşturma-
ya devam ediyor. Böyle sağlam 
bir omurgayı oluşturan esnaf-
larımızın, görüşleri ve talepleri 
bizim için değerlidir. Meram Sa-
nayi’nde kapı kapı işyerlerimize 
girerek esnafımızla sohbet ettik. 
Hemşehrilerimizin taleplerini 
dinleyip, desteklerini istedik. Es-
nafımız bizi öyle bağrına bastı ki 
sanayi ziyaretimizin üçüncü gü-
nünde bizi kahvaltıya davet eden 
hemşehrilerimizin davetini geri 

çevirmedik. Simitler bizden, çay-
lar esnafımızdan, soğuk havaya 
rağmen içimizi ısıtan sohbetler 
gerçekleştirdik. İlgi ve alakaların-
dan dolayı esnaflarımıza teşekkür 
ediyorum. Tabi ki bu ilgi ve alaka-
yı karşılıksız bırakmak mümkün 
değil. Biz Meram’ı Meram’da ya-
şayan hemşehrilerimiz ile birlikte 
yönetmek istediğimizi her fırsatta 
dile getiriyoruz. İşte esnaflarımız-
la da bu birlikteliği seçimlerden 
sonrada sürdürmek, onların gö-
rüş ve önerilerini dinleyerek bu 
doğrultuda ihtiyaçları ve talepleri 
hep birlikte yerine getirmek isti-
yoruz. Böyle yaparsak gönüllere 
girer Gönül Belediyeciliğini Me-
ram’da uygulayabiliriz” dedi.

Meram Belediye Başkan Ada-
yı Mustafa Kavuş, “Belediyelerin 
yapacağı hizmetler bellidir. Asıl 
önemli olan halkın ne istediği ve 
yerine getirilip getirilmediğidir. 

Biz seçim çalışmalarımız sıra-
sında hemşehrilerimizin daha 
yaşanabilir bir Meram için talep-
lerinin olduğunu ve en önemlisi 
de kendilerini sadece seçim dö-
nemlerinde değil seçimden son-
rada tekrar ziyaret edip etmeye-
ceğimizi sorduklarını görüyoruz. 
Aslında bu konuyu çok önem-
siyoruz. Eğer bu noktada ihmal 
edilmiş bir konu var ise bunu 
düzeltmeyi Allah bize nasip ede-
cek. Çünkü bizim yönetim anlayı-
şımızda, birlikte yönetim derken 
aslında her zaman birlikte olmak 
da var. Biz makam odasından de-
ğil, sokak ortasından yöneteceğiz 
derken halkımız ile sürekli birlik-
te olacağımızı ifade etmek istiyo-
ruz. Elbette belediye binasında da 
bulunacak orada da çalışmaları-
mız olacak ama daha çok sokakta 
halkımız ile iç içe olacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Yazımın başlığı biraz enteresan 
gelse de maalesef ki pek dile getiril-
meyen bir unsur olan Avrupa Birliğine 
olan  ihracatımızı bugün detaylandır-
maya çalışacağım.

TEZİM NE? 
Hepimizin övündüğü AB’ye olan 

ihracatımızın  yarıya yakını  yani % 
50’lik oran olması şu an itibariyle 2019-
2020  yıları için ülkemiz açısından en 
büyük risk pirimi  olmasıdır. Özellikle 
iç piyasadaki daralma ile bu daralmada 
sürecinde bizi rahatlatacak olan ihra-
catımızdaki ufak kırılmalar çok sıkıntılı 
durumlar çıkarabilir. 

DEMEM O Kİ 
 • AB, kendi içerisinde ekonomik 

sıkıntı veya daralma yaşarsa 
 • BREXIT sürecinde gerek İngil-

tere ekonomisi gerekse AB problem 
yaşarsa 

 • Tüm bu aşamalarda EURO/DO-
LAR paritesi dolar lehine gelişirse 

İşte o zaman ihracatımızdaki % 

50’lik oranı oluşturan AB’ye olan ih-
racatımızda sıkıntılar meydana gelir ki 
ihracatımızdaki  oranına bağlı olarak 
YÜKSEK DÜŞÜŞLER meydana ge-
lebilir. Özellikle 2019 yılının ekonomik 
darboğaz sürecinde, bize yansımasının 
şiddetli olacağını tahmin etmek için ka-
hin olmaya ise gerek yok. 

KISACA 
AB’ye yapılan ihracattaki YÜKSEK 

ORAN… AB’ye yapılan ihracattaki dü-
şüş meydana gelmesi halinde düşme-
de YÜKSEK ORAN oluşturur. Maalesef 
ki 2019 /2020 yılları AB için özellikle 
BEREXIT süreci ve AB ekonomisinde  
daralma ile talepteki düşüş olma ihti-
mali bu riskin ön sinyallerini oluştur-
makta. 

TARİH İYİ BİR ÖĞRETMENDİR. 
OKUMASINI BİLENE… 

2008 yılında yaşanan ekonomik 
kriz önce ABD’de mali sektörde baş-
lamış sonra tüm dünyayı özellikle 
reel sektör bazlı etkileyerek yayılmıştı. 

Özellikle gelişmiş ülkeleri 
etkileyen bir kriz olarak 
değerlendireceğimiz 
2008 krizinin ekonomik 
yansımaları ise, 2009 
yılındaki istatistiklerde 
net bir şekilde görülmüş  
ve AB ekonomisi de  bu 
süreçten olumsuz  et-
kilenmiş  dolayısıyla da 
AB’nin dış talebinde dü-
şüşler meydana gelmişti. 

2008 yılında ülkemizin toplam 
ihracatı 132 milyar dolar iken, krizin 
etkisiyle ihracatımız 2009 yılında 102 
milyar dolara düşmüştü. Küsurattan  
bağımsız düşünürsek bir yıl içinde ih-
racatımızda 30 milyar düşüş meydana 
gelmişti. İşte vurucu kısımda bu 30 
milyar dolardaki düşüşün AB etkisinin 
ne olduğu sorusudur.  30 milyar do-

lar ihracat düşüşündeki 
21 milyar dolar diğer bir 
ifadeyle toplam düşüşteki 
AB oranı % 70 olarak ger-
çekleşmişti.

Euro/Dolar parite-
sinde, Euro’nun Dolar 
karşısında değer kaybet-
mesi özellikle giderleri 
(hammadde/yarı mamul) 
bazında dolar cinsinden 
olan ihracatçımızın, AB’ye 

ihracatı ise Euro cinsinde olmakta ve  
ihracatçı aleyhine açık pozisyon oluş-
turmaktadır. 

2014 yılında  Euro/Dolar paritesin-
de,  Euro, dolar karşısında değer kay-
betmişti. Biz ülke olarak ta o dönemde 
ihracatımızda sıkıntılar yaşamıştık. 
2014 yılında ihracatımız 157,6 milyar 
dolar iken, 2015 yılında ise 143,8 mil-

yar dolar seviyelerine düşmüştü. Dü-
şen ihracat değerlerinde  etkiye baktı-
ğımızda ise çevre ülkelerdeki jeopolitik 
riskler olmakla birlikte, büyük oranı 
Euro/Dolar paritesindeki düşüşten kay-
naklanmıştı.  2015 yılında ki Euro/Dolar 
parite etkisi belli oranda devam etmiş 
ve sonraki yıl için ihracatımız 2016 
yılında düşüş oranı küçülse de 142,5 
milyar olarak gerçekleşmişti. 

ÜLKE İHRACATI BAĞLAMINDA 
“2008 KRİZİNDEN NE ÖĞRENDİK ?

2009 yılında ihracat değerlerindeki 
düşüşün % 70 oranında AB pazarın-
daki azalma olduğunu görünce ülke 
olarak “İhracatta Pazar Çeşitlendirme 
Stratejisi” adı altında pazarlarımızı çe-
şitlendirmeye başladık ve çok şükür şu 
an için İhracat yapmadığımız ülke yok. 
2009 ve sonrası için doğru bir strateji 
olan “Pazar Çeşitlendirme Stratejisi” şu 
an için maalesef ki yeterli değil… 

GÜNÜMÜZE GELİRSEK 
2018 yılında ihracatımız 168 mil-

yar dolar ile ihracat rekoru kırarken, 
gerçekleşen 168 milyar dolarlık ihracat 
içinde, AB’ye yaptığımız ihracat 84 mil-
yar dolar iken, diğer Kıta Avrupası’na 
yaptığımız ihracat ise, 11,4 milyar dolar 
olup, toplamda 95,4 milyar dolar. Belki 
bu değerler ne demek istediğimi daha 
iyi yansıtabilmiştir. 

O ZAMAN NE YAPMALIYIZ ? 
Kısa bir karşılaştırmalı analiz ya-

parsak; 
2009 = İhracatta Pazar Çeşitlendir-

me Stratejisi  iken, 
2019 = İhracatta ORANSAL Bazda 

Pazar Çeşitlendirme Stratejisi belirlen-
melidir. 

Ayrıca AB pazarlarını analiz ettiğim 
yazımda, Gümrük Birliği ve kendi içeri-
sindeki eksikliklerden hiç bahsetmedi-
ğimin altını çizmek isterim. 

SONUÇ: Tarih tekerrürden(tekrar-
dan) ibarettir. İbret alınsa hiç tekerrür  
eder miydi? 

M. Akif Ersoy 

İHRACATTAKİ EN BÜYÜK RİSK : AVRUPA BİRLİĞİ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin bu 
hafta düzenlediği “Her Cumartesi 
Birlikteyiz” konferanslarına katılan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, 
“Ehl’i Sünnet Ve’l Cemaat Anlayı-
şı”nı katılımcılarla paylaştı.

“Ehli Sünnet”, “Ehli Bidat”, “Ha-
rici”, “Şii”, “Mürcie” ve “Ehli Bidat 
Cebriye” kavramları hakkında geniş 
kapsamlı bir konferans veren Prof. 
Dr. Altıntaş, Ehl’i Sünnet Vel Ce-
maat kavramının bir cemaat değil, 
şemsiye bir kavram olduğunu ifade 
etti.

İslami yaşamda hangi konuların 
ehl’i sünnet, hangi konuların ehl’i 
sünnet dışı olduğunu örnekleriy-
le açıklayan Prof. Dr. Altıntaş, “Hz. 
Peygamberin sünnet ve davranış-
larına aykırı hareket eden zihniyete 
ehli bidat diyoruz. Bu felsefeye ina-
nanlar, Kur’an ve sünnet hakkında 
yeterli bilgiye sahip değiller ve ken-
dilerine dayanak olarak görmezler, 
başka dinlerden etkilenirler. Buna 
rağmen ehl’i bidat kafir anlamına 

gelmiyor. Yani ehl’i bidat davranış-
lar insanı küfre düşüren şeyler değil. 
Bunlar bir devlet başkanının hatası 
olduğunda azledilmesi gerektiğini 
düşünüyor. Buna karşın ehl’i sünnet 
ve’l cemaatin oluşumunda Kur’an 
ve sünnetin dayanak yapılması yer 
tutar. Her şey Kur’an ve sünnette 
yoktur. Onun için her zaman kitap 
ve sünnete gidilmeyebilir. Bunun 
için içtihat vardır. İslam toplumun-
da ehl’i bidat anlayışını felsefe edi-

nen haricilik, bölünmenin ve par-
çalanmanın temel sebebi olmuştur. 
Bunlar kendileri gibi inanmayanları 
tekfir ediyorlar. O cemaate dahil ol-
mayan herkesi kafir olarak görüyor-
lar. Şiiler ise İmamları peygamber 
gibi görüyor ve masum kabul edi-
yorlar. Takiyyesi olmayanın imanı 
yok diyorlar. Bugün hala sahabeyle 
ilgili ağır ithamlarda bulunuyorlar. 
Ayet olmasına rağmen Hz. Aişe’ye 
atılan iftiranın doğru olduğunu söy-

lüyorlar. Günümüzde bazı din an-
layışlarının da bundan etkilendiğini 
görüyoruz. Bugün dünya üzerinde-
ki Müslümanların yüzde 85’ini ehli 
sünnet ehli, yüzde 15’ini ise Şiiler ve 
diğer gruplar oluşturur” dedi.

Birlik Vakfı Konya Şube Başka-
nı Abdi Parlak, konferans sonunda 
katılımcıların sorularını da cevaplan-
dıran Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’a 
tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

‘Hz. Mevlana’yı 
çarpıtanlar var!’

Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şubesi, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve Selçuklu Belediyesi ile 
ortaklaşa düzenlenen 2019 25. 
Altın Yılı Kültürel Etkinlikler ikin-
ci hafta programında konuşan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar 
Mevlânâ’nın Dünya medeniyet-
lerine etkisini anlattı. Avrupalı 
seyyahlar ile diplomatların Mev-
levi dervişlerden etkilendiğine 
dikkat çeken Kuşpınar dünyada 
pek çok düşünür ve bilim ada-
mının Mevlânâ’nın düşüncesine 
özel ilgi gösterip İslam dini ile 
Hıristiyanlığı Mevlânâ üzerinden 
karşılaştırdığını anlattı. 

SANKİ MEVLÂNÂ YAŞIYOR GİBİ
Kuşpınar, Amerikalı entelek-

tüel Shahran Shiva’nın, ‘Bizim 
zamanımızdan, dünyamızdan ve 
batı kültüründen bu kadar uzak-
ta yaşamış olan Mevlânâ, neden 
bu kadar çok biliniyor ve çok se-
viliyor?’ diye sorduktan sonra, 
‘Ona herkes kolayca ulaşabilir. O 
herkese ulaşmak için can atıyor, 
insanlara dokunuyor, onlara yar-
dım ediyor, morallerini yükselti-
yor. 800 yıl öncesinde yaşamış 
ama sanki bu dünyada şu anda 
göze görünmeden yaşayan bu 
şahsiyetin kozmik gücü tam bir 
dost ve veli gibi’ cevabını verdi-
ğini dile getirdi.

MÜSTESNA BİR ÂLİM
Mevlânâ kimdir, sorusu 

üzerinde duran Kuşpınar, “O 
İslam’ın engin ilim ve irfan ha-
zinesini, güzel ahlakını kendine 
özgü samimi ifadelerle, sanat ve 
estetiğiyle, şiir ve nesirleriyle bir-
lik ve aşk diliyle aktarmış müs-
tesna bir âlim, bilge, düşünür ve 
ariftir” dedi.Şarihlerin Mesne-
vi’yi Kur’an-ı Kerim’in manasının 
ince, zarif ve estetik şiir diliyle 
gün ışığına çıkaran bir sanat ese-
ri olarak gördüklerini işaret eden 
Kuşpınar, “İslami İlimler, Tefsir, 
Hadis, Kelam, Felsefe, Dinler 
Tarihi, Tasavvuf ve Ahlak, İs-
lam Sanat ve Mimarisi, Edebiyat, 
Şiir, Musiki, Hüsn-ü Hat, Ebru, 
Süsleme, Cilt, Minyatür, Der-
gâh, Cami, Medrese, Mutfak ve 
Günlük Hayat gibi birçok alanda 
İslam medeniyetini etkilemiştir” 
şeklinde konuştu.

MESAJLARI 
ÇARPITANLAR DA VAR

Evrensel bir dil kullanan ve 
ilahi kitaplardan Peygamberlere 

dair kıssalar anlatan Mevlânâ’nın 
doğu kültürüne dair hikâyeler-
le, eski Yunan felsefesinden an-
latımlarla, kullandığı kelam ve 
teknik kavramlarla, semboller, 
mecazlar, benzetmeler, tem-
siller, teşbihlerle insan hayatı-
nın hemen hemen her yönüne 
dokunan mesajlar vererek etki 
uyandırdığını anlatan Kuşpı-
nar,konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Mevlânâ’nın dinlere bakışı 
konusunda çalışmalar yapıldı. 
Seyyid Hüseyin Nasr’ın arkadaşı 
felsefeci John Hick’in Rumi’ye 
atfettiği ama benim bulamadı-
ğım bir cümle var; lambalar fark-
lıdır ama ışık birdir diyor Hick. 
Mevlânâ’nın böyle bir cümlesi 
yok ama çok indirgemeci bir 
okunuş ve yanlışla, bu söz dinle-
rin birliğini savunan bir teze dö-
nüştürülüyor. Diyalog dediğimiz 
yanlış minvalde Mevlânâ’nın öğ-
retilerinin kötüye kullanıldığını, 
suiistimal edildiğini görüyoruz.”

MEVLÂNÂ AŞK DEMEKTİR
Mevlânâ’nın mesajlarından 

örnekler de veren Kuşpınar, 
‘Aynı dili konuşma, hısımlık ve 
bağlılıktır. İnsan yabancılarla 
kalırsa mahpusa benzer. Nice 
Hintli, nice Türk vardır ki dil-
deştir, nice iki Türk de vardır ki 
birbirlerine yabancı gibidir. Şu 
halde mahremlik dili, bambaş-
ka bir dildir. Gönül birliği dil 
birliğinden daha iyidir’ diyen 
Mevlânâ aşk demektir. Kendi-
ni ‘Bütün âleme aşığım, çünkü 
bütün âlem Hakk’ın eseridir’ 
şeklinde ifade etmiştir” diyerek 
sözlerini tamamladı. Programın 
sonunda Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. 
Hayri Erten, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Basın-Yayın ve Halk-
la İlişkiler Daire Başkanı Ahmet 
Köseoğlu ve N.E.Ü. eski Rektörü 
Muzaffer Şeker günün anısına 
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar’akatılım 
belgesi takdim ettiler.
n HABER MERKEZİ

TEYAD’da ümmetin şehitleri üzerine konuşan İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu “Hz. Hamza şehitlerin efendisidir, 
Hz. Ali de cesaretiyle Hakk’ı üstün tutmuştur. Cennet karşılığında can ve mallarını Allah satın almıştır” dedi

Şehitler ölümsüzdür!
Tüm Eğitim Yardımlaşma Araş-

tırma Derneği (TEYAD) nin Cuma 
sohbetlerinde Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu; “Şehitlerimizi 
Anma ve Vefa Gecesi” üzerine bir 
konuşma yaptı. Ömer Lütfi Ersöz’ün 
Cengiz Numanoğlu’ndan “İndirin 
Maskesini Siyonist Şeytanların”ve 
“Şehitler Diyor ki” isimli şiirlerini 
okumasından sonra Bedir’den Ça-
nakkale’ye kadar kutsal değerleri 
için mücadele edip şehit olan aziz 
şehitlerimizi anarak gerçek anlamda 
şehitliğin sevgiliye kavuşmanın baş-
langıcı olduğunu belirtti.

ONLAR ALLAH’A 
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTULAR

Poçanoğlu, Allah yolunda pey-
gamberimizin izinden giden şehit-
leri cihat açısından ele aldı: “Cihat 
olmadan var olmak mümkün değil-
dir. Cihat İslâm binasının çatısıdır.” 
Enes bin Malik amcası İbniNadr’ın 
Bedir Savaşı’na katılamamasından 
dolayı yaşadığı sıkıntı içinde bulun-
muş, kendisi Uhud Savaşı’nda 80 
kılıç darbesiyle şehit olmuş, cesedi 
parçalanmıştır.

İnfak üzerinde duran Poçanoğlu 
“İnfak sadece maldan vermek değil-
dir, gerektiğinde candan da verebil-
mektir. Allah yolunda infak ediniz, 
kendi elinizle kendinizi tehlikeye 
atmayın. Peygamberimizi evinde 
misafir eden Ebu Eyyub el Ensari 
İstanbul önünde bu ruhla mücadele 
etmiştir.”

ŞEHİTLER ÖLÜMSÜZDÜR
“Allah yolunda öldürülenlere 

‘ölüler’ demeyiniz. Bilakis onlar di-
ridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” 
ayetiyle onların Rab’leri katında 
ödüllendirildiğini belirten Poçanoğ-
lu; “Sizin için korku yoktur, şehitler 
Allah’ın lütfuyla müjdelenmiştir.” 
Peygamberimiz: “Cennete giren 
hiçbir kimse tekrar yeryüzüne dön-
mek istemez, ancak şehitler müs-
tesna, onlar şehitliğin üstün merte-
besini, Allah katındaki derecelerini 
gördükçe tekrar dünyaya dönmek, 
Allah yolunda savaşıp tekrar şehit 
olmak isterler.”

Poçanoğlu, Kur’an-ı Kerim 

müminlerin önünde bir rehberdir. 
Müminler Kur’an’a sarıldıkları müd-
detçe tarih tekerrür etmiştir. Bedir 
ve Uhut Savaşları’nın anlayışı İstan-
bul’un fethinde, Çanakkale’de, 15 
Temmuz’da tekrar ortaya çıkmış-
tır. Mümin bu inanca sahip olduğu 
müddetçe tarih yeniden yazılacaktır. 
Şehitler ,“Ya Rabb’i bizim ayakları-
mızı sabit kıl. Kafirler topluluğu kar-
şısında bir zafer nasip et.” diye dua 
ederler. “Allah, müminlerden mal-
larını ve canlarını, onlara verilecek 
cennet karşılığında satın almıştır. 
Onlar, Allah yolunda savaşırlar, öl-

dürürler ve öldürülürler. Bu, Allah 
üzerine hak bir vaattir.” ayetiyle şe-
hitliğin önemine vurgu yaptı.

ÖLÜMSÜZ AKINCI
Bir kuşağın öğretmeni, haksız-

lıklar karşısında zulme kafa tutan 
Metin Yüksel hakkında bilgi veren 
Poçanoğlu;, “Metin, 17 Temmuz 
1958’de doğmuş, 23 Şubat 1979’da 
şehit olmuştur. Tebliğ ve ikna ka-
biliyeti yüksek olduğu için İslâmî 
hareketin sözcülüğünü yapmıştır. 
Davasını yaymak için Şûrâ ve Da-
vet dergilerini çıkarmış, Akıncıların 
yürüyüşünde megafonuyla en önde 
yürümüştür.”

Metin Yüksel ile Ankara’da ta-
nıştıklarını kendisini Konya’ya da-
vet ettiğinde Kayalıpark’ta orada 
boyacılık yapan Doğanlar Mahallesi 
çocuklarını başına toplayıp marşlar, 
sloganlar öğreterek etrafında bir ka-
labalık toplamış gördüğünü belirten 
Poçanoğlu; “Metin Yüksel her ânını 
değerlendiren bir insandı. İslâm şe-
hitleri mal, mülk, makam, ganimet 
peşinde olmamıştır. Metin ve Edip 
aynı babanın çocukları olmasına 
rağmen kardeşi İslâm dâvâsı uğru-
na şehit olurken o farklı yollara sap-
mış, başkaları onu sahiplenmiştir.”
KORKAKLARLA ZAFER KAZANILMAZ

Siyasetle arasına mesafe koyan 

MTTB’nin Gölge dergisini çıkarta-
rak Anadolu’ya yayıldığını söyleyen 
Poçanoğlu; “İslâmî hareketi toplu-
mun tüm katmanlarına yaymak için 
Akıncılar Derneği kuruldu. 15 yerde 
şubesi açıldı. Mânen ve maddeten 
gençliğin sesi olmuştur. Bir topluluk 
cesaretli olmazsa Kösedağ Sava-
şı’nda olduğu gibi ülkeyi yöneten-
ler korkularından savaştan kaçarak 
Moğollara Anadolu’nun kapılarını 
açmışlardır. Nizamettin Ali dışında 
hazineyi koruyan kimse kalmamış-
tır. Bizim esas meselemiz birbirimiz-
le çekişmemizdir. Sabredin, Allah 
sabredenlerle birliktedir.”

Poçanoğlu konuşmasının sonun-
da her yerde var olan Bedir ruhuyla 
yeniden dünyaya farklı bir açıdan 
bakmamız gerektiğini belirtti. Se-
lim Ceylan’ın “Çanakkale Kasidesi” 
okuması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sonrası şehitler için okunan hatmin 
duası İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
tarafından yapıldı.

Program sonunda TEYAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz 
ve Üyeler Ömer Lütfi Ersöz, Yunus 
Gören ve Durmuş Sözer tarafından 
Ahmet Poçanoğlu’na günün anısına 
dernek plaketi takdim edildi. Toplu 
fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.
n HABER MERKEZİ

‘İslam’da bölünmenin nedeni bidatlardır’

Ahmet Poçanoğlu

Prof. Dr. Bilal Kuşpınar



4 MART 2019 13HABER

‘Türkiye düşmanlarının hevesleri kursaklarında kalacak’
Cumhur İttifakı seçim çalışmaları 

kapsamında Yunak, Çeltik ve Tuzluk-
çu ilçelerinde İlçe Seçim Koordinas-
yon Merkezlerinin açılışları yapılarak 
vatandaşlarla bir araya gelindi. 

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, “Ülke sevdasıyla yol yürü-
yen, bu yolda biz de varız diyen bu 
ekip inşallah 31 Mart akşamında da 
yüz akıyla, başarıyla sonuca ulaşa-
cak. Cumhur İttifakımızın müşterek 
listesi belediye meclis üyelerimize, 
ilçe belediye başkan adaylarımıza ve 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
destek istiyoruz. 31 ilçemizde ve Bü-
yükşehirde yeni rekorları bekliyoruz” 
diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ
 VE ASİL BİR İTTİFAKTIR

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Kalay-
cı, Türk milletinin birlik ve beraberli-
ğini güçlendirmek, bekasını muhafa-
za altına almak ve bin yıllık kardeşliği 

yaşatmak amacıyla Cumhur İttifa-
kı’nın oluşturulduğuna vurgu yapa-
rak, “Türkiye’nin hasmı olan küresel 
güçlerin ve içerideki işbirlikçilerinin 
saldırılarına karşı kurulmuş milli ve 
asil bir ittifaktır Cumhur İttifakı. AK 
Parti Genel Başkanı Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayip Erdoğan ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baş-
kanı, liderimiz Devlet Bahçeli omuz 
omuza verdikten sonra, AK Parti ve 

MHP bir olduktan sonra alayı gelse 
ne yazar?” şeklinde konuştu. MHP 
Konya İl Başkanı Murat Çiçek, “31 
ilçemizin alayında Cumhur İttifakı 
kazanacak, yine Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayımız Uğur İbrahim Altay 
Bey, Türkiye rekoruyla seçilecektir. 
Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları 
ve tabanı Cumhur İttifakı’nın ruhuna 
inanmakta ve çalışmaktadır. İnşallah 
sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİNE 
GÜÇ VERME ZAMANI

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun, Cumhur İttifakıyla hem 
Konya’da ve ilçelerinde hem de tüm 
Türkiye’de güçlü bir ülke oluşturmak 
için gayret gösterdiklerini vurgulaya-
rak, Yunak, Çeltik ve Tuzlukçu hal-
kından destek istedi. AK Parti Kon-
ya Milletvekili Orhan Erdem, MHP 
ve AK Parti arasındaki güç birliğine 

dikkat çekerek, “Bugün Türkiye’nin 
bu zor döneminde hep birlikte Tür-
kiye’nin bu mücadelesine güç verme 
zamanı” ifadelerini kullandı. AK Par-
ti Konya Milletvekili Tahir Akyürek 
ise, Cumhur İttifakı’nın temellerinin 
1991 yılında, Necmettin Erbakan ve 
Alparslan Türkeş arasında yapılan 
anlaşmaya dayandığını belirterek, “O 
nedenle birlik ve beraberlik içinde in-
şallah AK Partili ve MHP’li kardeşleri-
mizle Türkiye düşmanlarının heves-
lerini kursaklarında bırakmaya var 
mısınız?” diye konuştu.MHP Konya 
Milletvekili Esin Kara da Cumhur İtti-
fakı olarak birlikte hareket ettiklerini 
dile getirerek, “Son iki seçimde bizim 
bir sloganımız var. Milli beka diyoruz. 
Bu slogandan öte bizim için bir politi-
ka haline geldi” diye konuştu.

İLÇELERE GÜÇLÜ 
YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Çeltik Yunak ve Tuzlukçu’da İlçe 

Seçim Koordinasyon Merkezlerinin 

açılışını gerçekleştirerek vatandaş-
larla buluşan Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Hatırlarsanız 17 Aralık’ta Cumhur-
başkanımız Konya’ya geldi. Mevlana 
Meydanı’nda, Konyalıları Uğur İbra-
him Altay’a, Konya’ya da Uğur İbra-
him Altay’ı emanet ediyorum dedi. 
O günden bu yana biz bu emanete 
sahip çıkmak için gece gündüz de-
meden gayret ediyoruz, çalışıyoruz. 
Şimdi hep birlikte sizlerden Cumhur 
İttifakı’na güçlü bir destek istiyoruz. 
Büyükşehir Belediyemiz 5 yılda ilçele-
rimize büyük yatırımlar yaptı. İlçe Be-
lediye Başkanlarımızla koordinasyon 
içinde bu yatırımlarımız seçimden 
sonra da devam edecek” dedi. İlçe 
Seçim Koordinasyon merkezlerinin 
açılışının akabinde esnaf ve vatan-
daşlar ziyaret edilerek Tuzlukçu ilçe-
sinde hastane inşaatı ve restorasyonu 
tamamlanan Cuma Camii’nde incele-
meler yapıldı. n HABER MERKEZİ

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca, vefatının 8. senesinde Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi 
tarafından anıldı. Törende Erbakan Hoca’nın hakkı hakim kılmak için ömrü boyunca vermiş olduğu çaba anlatıldı 

‘Hakkı hakim kılmak
onun tek amacıydı’

Anadolu Gençlik Derneği Konya 
Şubesi Milli Görüş Lideri Merhum 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefa-
tının 8. sene-i devriyesinde düzen-
lenen programla andı.  Düzenlenen 
programa AGD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, Saadet Partisi Ge-
nel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, 
AGD Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Ali Korkmaz, Saadet Partisi Ge-
nel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, Sa-
adet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) 
Üyesi Hasan Hüseyin Öz, AGD Disip-
lin Kurulu Üyesi Bahri Kırışık, Saadet 
Partisi Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan  Adayı Hasan Hüseyin Uyar, 
Saadet Partisi  Meram  Belediye Baş-
kan Adayı Hüseyin Saydam, Saadet 
Partisi Karatay İlçe Başkanı Ali Genç, 
Eğitim-Bir-Sen Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Şenol Metin,  Diyanet-Sen 
Konya Şube Başkanı Ali Koç ile çok 
sayıda davetli katıldı.

‘AGD’NİN KURULUŞUNUN FİKİR 
BABASI DA ERBAKAN HOCAMIZDIR’

Programın açılış konuşması-
nı yapan AGD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, “Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan hocamız gelecekte bu dava-

ya kadro ve bu davanın köklerinden 
itibaren yeşermesi için Mili Gençlik 
Vakfımızı ve Anadolu Gençlik Der-
neğimizi kurdurmuş, ve bizde hem 
AGD’de hem de MGV’de 40 yıla aş-
kın büyüklerimizle beraber çalışmaya 
ve hizmet etmeye devam ediyoruz. 
Vefatının 8. yıldönümünde Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan hocamızı anmak, 
anlamak ve onun çizdiği yolda devam 
etmek, fikirlerini hayata geçirmek için 
bu programları yapıyoruz. AGD’nin 
kuruluşunun fikir babası da Erbakan 
Hocamızdır. Rahmetli Erbakan Ho-
camız, evliyasından, eşkıyasından, 
delisinden velisinden sorumlusunuz 
derdi. Bir il başkanı, bir mahalle, sı-
nıfı başkanı o bölgedeki evliyadan ve 
eşkıyadan sorumlu derdi” ifadelerini 
kullandı. 

‘ÖMRÜ BOYUNCA HAKKIN 
HAKİM OLMASI İÇİN ÇALIŞTI’

Erbakan Hoca’nın Özel Kalem-
lerinden Adnan Simit doğumundan 
ölümüne Erbakan’ı anlattı.  Simit,  
“Hocamız 1951 yılında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Doğumundan bu tarihe kadarki bö-
lüm bile kitaplar dolusu anlatılabi-

lir. Üniversite yıllarında Almanya’da 
araştırma yapmak üzere görevlen-
dirdi. özellik Leopar tankları ile ilgili 
yaptığı çalışmalar Almanya’ya damga 
vurdu. Türkiye’ye dönmesindeki asıl 
sebep Hocası Abdulaziz Bekkine’ye 
yazdığı mektuptur. Mektupta önemli 
nokta, hocamızın bir profesör arkada-
şının katılamayacak olması nedeniyle 
kendisinin bir toplantıya katıldığı, bu 
toplantıda şahit olduğu olayları an-
latmasıdır. Toplantıda, bir araya ge-
len insanlar, dünya Müslümanlarını 
nasıl yöneteceklerini ve ezeceklerini 
konuşmuşlardır. Bunları işitince bu 
mektubu yazmıştır. Abdulaziz Bekki-
ne de işlerini toparla Türkiye’ye dön 
talimatı vermiştir hocamıza. Böyle-
ce vatansever, mücahit ve ihlaslı bir 
Müslüman Türkiye’ye dönmeye karar 
verdi ve ömrü boyunca  hakkın hakim 
olması için çalıştı. Erbakan hocamızın 
mücadelesi 4 ana sütun üzerin otu-
rur. Bunlardan bir tanesi inançtır. Bir 
düşünceye sağlam bir şekilde bağlı ol-
maktır inanç. İkincisi azimdir. Üçün-
cüsü gayret. Gayret ise olağanüstü 
bir şekilde uğranma ve didinmektir. 
Dördüncüsü fedakarlıktır. Fedakarlık 

kendi çıkarlarından vazgeçmektir” 
şeklinde konuştu  Saadet Partisi Ge-
nel Sekreteri Tacettin Çetintkaya da, 
“Erbakan hocamızın mücadelesi si-
yasi zihniyetlerle idi. Siyasette dürüst 
siyaset, dürüst yönetim ilkesini be-
nimsemişti. Bunun ne kadar önemli 
olduğunu, gayet iyi anlıyoruz. Hiçbir 
zaman rakiplerini kendisine düşman-
laştırmadı. Hain olarak da ilan etme-
di. Farklı fikir, ırkları ölçmedi” ifadele-
rini kullandı. 

‘HAYAT İMAN VE CİHATTIR’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kan Adayı Hasan Hüseyin Uyar da 
konuşmasında, “Milli Görüş nedir 
sorusuna bir cevap verilecek olursa, 
Milli Görüş adil düzeni ortaya koya-
rak, İslam birliğini ortaya koyarak, 
sadece ülkemizin değil tüm insanlığın 
saadet ve selametini gerçekleştirecek 
düzenin ve dönüşümün adıdır. Milli 
Görüş’ün ete ve kemiğe bürünmüş 
ve en iyi yaşanmış şekli Erbakan Ho-
camızdır. Milli Görüş nasıl yaşanır 
sorusuna verilecek cevap ise, ‘Hayat 
iman ve cihattır. İman varsa imkan da 
vardır’”  ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ovalı Camii’nin temeli atıldı

Hacıveyiszade Mahallesi Ovalı 
Caminin temel atma töreni gerçek-
leştirildi. Törene, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti 
Karatay İlçe Teşkilatı Başkanı Meh-
met Genç, MHP Karatay İlçe Teşkila-
tı Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti 
Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, 
Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpı-
nar, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, 
Muhtarlar, Hayırseverler ve çok sayı-
da vatandaş katıldı. Törende ilk olarak 
Hacıveyiszade Mahalle Muhtarı Adem 
Ayvaz söz aldı. Ayvaz, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye, 
Hayırseverlere ve Ovalı Caminin yapı-

mında emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Karatay İlçe Müftüsü Mehmet 
Akpınar, kentsel dönüşüm sayesinde 
200-300 m²’lik camilerin, 2500 m²’lik 
camilere dönüştürülerek yenilendiğini 
belirtti. Akpınar, Karatay’ın önümüz-
deki yıllarda aratacak nüfus yoğun-
luğunu göz önünde bulundurularak 
şimdiden hazırlık yaptıklarını belirtti. 
Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpı-
nar, başta Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli olmak üzere, Hayır-
severlere ve Ovalı Caminin yapımında 
tüm emeği geçenlere teşekkür etti.  

AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, Karatay’da çok 
büyük bir kentsel dönüşüm gerçek-

leştiğini belirterek; Karatay’da adeta 
yeni bir şehir doğduğunu söyledi. Kıl-
ca, gerçekleşen kentsel dönüşümden 
dolayı Başkan Hançerli’ye ve Karatay 
Belediyesi personellerine teşekkür 
etti. AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, Ovalı Cami’nin ya-
pımında emeği geçen Başkan Hançer-
li’ye, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’na, 
Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpı-
nar’a ve Hayırseverlere teşekkür etti. 
MHP Karatay İlçe Teşkilatı Başkanı 
Remzi Karaaslan, Ovalı Cami’nin Ka-
ratay’a ve Konya’ya Hayırlar getirme-
sini temenni ederek; Başkan Hançer-
li’ye ve emeği geçen herkese teşekkür 
etti.  Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, Ovalı Cami’nin yaklaşık 
1600 m² inşaat alanına sahip oldu-
ğunu belirterek; bodrumu zemini ve 
üst katı tamamen dolduğunda 1500 
kişinin aynı anda ibadet etmesine 
imkan sağlayacağını söyledi. Başkan 
Hançerli, Karatay Belediyesi olarak 
Karatay’da yapılan camilerin hafriyat 
dolgusunu yaptıklarını, belli ölçüde 
beton attıklarını ve cami tamamlan-
dıktan sonra çevre düzenlemesini 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Konuş-
maların ardından İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu’nun gerçekleştirdiği dualar 
eşliğinde Ovalı Cami’nin temel atma 
töreni gerçekleştirildi..
n HABER MERKEZİ

Günlük hayatımızda bu 
kelimeyi genelde ‘’Zıvana-
dan çıkmak’’ deyiminde çok 
kullanırız.

Ben de öyle kullanıyo-
rum. Geçtiğimiz günlerde 
sosyal medyada bir payla-
şımla dikkatimi çekti.Merak 
ettim araştırdım. Tıpkı bir 
çok paylaşım  gibi.  Araştır-
masam çok değerli  ve gü-
zel  bir   konu gibi görünen 
paylaşımı  doğrudan paylaş-
sam, birisinin yanlışının ya 
da bilerek yönlendirmesinin 
oltasına takılıp, ben de ona ortak olacağım 
diye düşünürüm.

İlk zamanlarda o oltanın sazanı oldum. 
Kısa zamanda dersimi aldım artık  inceliyo-
rum, araştırıyorum. Hatta çok doğru payla-
şımları bile kuşku ile izleyip, dikkatle değer-
lendiriyorum.

Zıvanadan çıkmak deyimi bu resimde-
ki görüntüden çıkmış diye bir paylaşımdı, 
dikkatimi çeken. O resim; 1980’li yıllara 
kadar büyük şehirlerde dört yol kesişme 
noktalarında ya da dönel kavşaklarda, trafik 
polislerinin, trafiği yönlendirmek için içinde 
bulunduğu bir nokta vardı. Polisin beline 
kadar,silindir şeklinde, polisin etrafında dö-
nerek hareket sağlayabileceği bir mekan. 
Bazılarında kışın yağmurdan, yazın güneş-
ten korunmak için bir şemsiye olurdu.

Polis ağzında düdüğü, el ve kol hare-
ketleri ile trafiği yönlendirerek akışı sağlardı.

İşte bu silindir şeklindeki noktaya da 
zıvana denirmiş.   Paylaşan kişi de heyecan-
la bunu görmüş, zıvanadan çıkmak deyimi 
buradan geliyor diye paylaşım yapmış.

Normal bir insan olsa belki dikkatimi bu 
kadar çekmezdi.  İki üniversite bitirmiş dev-
letin en önemli kurumunda görevli olmuş 
birisi. Sazan büyük olunca dikkatim derin 
oldu.

Bir bilgiyi işlemeden, muhakeme etme-
den, araştırmadan, kolayca büyük sonuçlar 
çıkaran sonra mahcup olan siyasiler, bü-
rokratları görünce bu yazıyı kaleme alayım 
istedim.

İtham etmek, birisini rencide etmek 
hatta küçük düşürmek için konuşurken 
kimler zıvanadan çıkmıyor ki. Öyle zıvana-
dan çıkıyoruz ki, çoğu zaman aklımızı da 
bir kenara bırakarak, esas amacımızdan sa-
pıyoruz. Aile, arkadaş, iş, devlet, memleket 
bir çok yerde ilişkilerimiz zıvanadan çıkıyor. 
Zıvanayı düzeltmek de öyle kolay olmuyor. 

Belki de kırılan kalplerde, bozulan dü-
zenlerde, geri kalmış memleketlerde zıva-

nanın düzeni bozulmuş da 
haberimiz yok. Zıvana yerin-
den çıkmış bir türlü zıvanayı 
yerine takamıyoruz.

Araştırdım. Zıvana as-
lında polis noktasının adı 
olarak tercih edilirken de 
benzetilerek söylenmiş. Aslı 
Farsça’dan. Etimolojik olarak 
dil demek. Bir birine geçecek 
olan, biri erkek dil, biri dişi 
delikten oluşan düzen. Ma-
rangozlukta, PVC işlerinde 
bir birine geçen noktaların 

oluşturduğu mekanizma.Bir 
köşe birleştirme metodu. Çatılarda suyun 
binaya paralel akmasını sağlayan ,deliğin  
başlangıcı. Gemi ve teknelerde çapanın in-
dirilip kaldırıldığı yer. Minarelerde taşarın üst 
üste eklenmesinde kullanılan saplama da 
denilen sistem.

Kapıların açılıp kapanmasını sağlayan 
menteşe. Değirmen taşlarının çalışmasını 
sağlayan sistem de zıvana oluyor. Yani bir 
mekanizma, iki ucu açık, içine değişik alan-
larda değişik araçların konduğu bazen ha-
reketi saplayan bazen akışı bazen de iki par-
çanın uyumlu çalışmasını sağlayan sistem. 
Bu tertibat yaşamımızda işimiz kolaylaştırı-
yor.  Bir kuvveti harekete geçiriyor. Düzenli 
kontrol edersen, uygun, uyumlu araçlardan 
yaparsan sistemi ,  düzgün çalışıyor. Tekno-
lojinin temel sistemlerinden birisi.

Dediğim gibi ölçülü, akıllı, dengeli , sü-
rekli bakımlı, kontrollü hareket edilirse işimizi 
kolaylaştırıcı bir sistem. Yoksa , işin gereğini 
yapmaz, dikkat etmez, kontrolü kaçırır, den-
geyi kaybedersek sistem zıvanadan çıkar. 
Tıpkı aklımızı kaybetme halimiz gibi, denge-
mizi kaybettiğimizde zıvanadan çıkarız. Baş-
ta kendimize çevremize zarar veririz.

Kendimizle ve toplumla, işimizle iletişi-
mimiz ve ilişkimiz bozulur. İnsan olarak zı-
vananın düzgün çalışması sağlıklı ruh haline 
sahip olduğumuzu gösterir.

Uyumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim ile  mut-
lu yaşamlar geliştiririz. Şöyle bir kendimize 
ve çevremize bakalım.   Ne zaman zıvanadan 
çıkıyoruz? Kimler nasıl zıvanadan çıkıyor?

Zıvanadan çıkarken hangi hallere düşü-
yoruz? Ne zararlar veriyoruz, ne gibi zararlar 
görüyoruz. Haklı olduğumuz durumlardan 
haksız duruma nasıl düşüyoruz?

Yaşama dair nasıl olumsuzluklar üre-
tiyoruz. Kontrolden çıkan metabolizmamız 
nasıl bize zarar veriyor. Kalıcı zararlar en 
çok bu zamanlarda olmuyor mu? En çok 
zor durumuna düştüğümüz anlar,  bu anlar 
değil mi?

ZIVANAYI DÜZELTMEK

Türk Eğitim-Sen 
Konya 2 Nolu Şube Baş-
kanı Veli Doğrul, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nca 
yayımlanan “Yönetici 
Görevlendirme Takvi-
mi” hakkında önemli 
değerlendirmelerde 
bulundu. Geçtiğimiz ay 
yayımlanarak geri çe-
kilen Yönetici Atama 
Takvimi’nin aynı şekilde 
yeniden yayımlanmasıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda liyakat darbesi gerçek-
leştirildiğini belirten Doğrul, “Milli 
Eğitim Bakanlığı’nı kim yönetiyor?” 
diye sordu. Doğrul yaptığı açıklama-
da, okul yöneticilerinin merkezi yazılı 
sınavla atanacağı hususu Vizyon Bel-
gesi ile taahhüt edilmişken ve Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 
ÖSYM tarafından sınav yapılacağı 
duyurulmuşken bu takvimin yayım-
lanmasının kabul edilemez olduğunu 
vurguladı. 28 Şubat Postmodern Dar-
besi’nin yıldönümünde yayınlanan 
yönetici atama takvimiyle adeta Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda “Liyakat Darbe-
si” gerçekleştirildiğine dikkat çeken 
Doğrul, “Sayın Bakan Ziya Selçuk ve 
Milli Eğitim Bakanlığı üst yönetiminin 
şunu bilmesini isterim ki; yıllardır biz-
zat yönetenler tarafından eğitime bü-
yük tahribatlar verilmiştir. Ama emin 
olun ki, şu an en az bundan önceki-
ler kadar büyük bir tahribatla karşı 
karşıyayız: Çok uzun süreden sonra 
eğitim çalışanlarında oluşan gelece-

ğe dair ümit ve eğitim 
yönetimine karşı hayat 
bulmuş olan güven duy-
gusu rencide edilmiştir. 
Buna kimsenin hele ki 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı 
yönetme sorumluluğu-
nu taşıyanların hakkı 
yoktur. Öte yandan baş-
ta MEB yönetimi olmak 
üzere ülkemizi idare 
edenler, kuru gürültüsü 

çok çıkan menfaat çetelerinin hesap-
ları üzerinde değil, memleketimizin 
gelişmesi ve ülkemizin huzuru için 
heyecan duyan milletimizle ittifak et-
melidir. Türk Eğitim-Sen olarak, Milli 
Eğitim Bakanlığı yönetimine çağrıda 
bulunuyoruz: Gelin eğitim çalışan-
larının ümit ve heyecanını heder et-
meyin. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ira-
desine ipotek koyan, adeta paralel bir 
yönetim ihdas edenleri bir kez daha 
ödüllendirmeyin. Hatadan dönerek, 
eğitim çalışanlarının beklentilerini ve 
eğitimin gerçek ihtiyaçlarını karşıla-
yan bir yönetici atama sistemini ihdas 
edelim. Liyakat ve ehliyet esasına da-
yalı bir düzenle tartışmaları bitirerek, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nı adeta Yöneti-
ci Atama Bakanlığı olarak anılmaktan 
kurtaralım. Aksi halde yazık olacak, 
çok yazık olacak! Türk Eğitim-Sen, 
eğitim çalışanlarının hak ve haysiye-
tini korumak için her türlü hukuki ve 
demokratik mücadelesini kararlılıkla 
sürdürecektir” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

MEB’de liyakat darbesi vuruldu!

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Yürükuslu Kompleksi 
açılış için gün sayıyor

Meram Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan ‘Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi’ 
açılış için gün sayıyor. Kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek açılış öncesi son hazırlıkları yerinde 

inceleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, modern tesisin önemli bir açığı kapatacağını belirtti 

Meram Belediyesi’nin Aşkan Ma-
hallesi’ne kazandırdığı ‘Muhammet 
Yürükuslu Spor Kompleksi’ açılış için 
gün sayıyor. Kısa bir süre sonra açılışı 
gerçekleştirilecek olan kompleks sade-
ce bölgesine değil, tüm Meram’a hatta 
tüm Konya’ya önemli ölçüde artı değer 
kazandıracak. Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru, özellikle eski stadyum 
alanının yıkılmasından sonra kent mer-
kezinde, rahatlıkla ulaşılarak spor ya-
pılabilmesini sağlayacak olan modern 
tesisin açılışı öncesi gerçekleştirilen son 
hazırlıkları yerinde inceledi. Çalışmalar 
hakkında bilgi alan Başkan Fatma Toru, 
inşaatta çalışan ve çevre düzenlemesi 
yapan işçilerin çay ikramını da geri çe-
virmedi, onlarla bir süre hasbihal etti. 

‘SPOR KOMPLEKSİ 
ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATACAK’

Spor kompleksinin önemli bir açığı 
kapatacağının altını çizen Başkan Fatma 
Toru, sporseverlerinde bu açılışı dört 
gözle beklediğini anımsattı. Tesisin açı-
lışının kısa bir süre sonra gerçekleştirile-
ceğinin de müjdesini veren Başkan Toru 
“Bugüne kadar birbirinden değerli yatı-
rımları ilçenin ve mahallelerin ihtiyaçla-
rına göre Meram’a kazandırdık. Her bir 

yatırımımız ve projemiz daha yaşanabilir 
daha güzel bir Meram’a atılmış adımdır. 
Aşkan Mahallesine kazandırdığımız spor 
kompleksi de bu yöndeki önemli yatı-
rımlarımızdan biri oldu. Özellikle şehir 
merkezinde doğan boşluğu büyük ölçü-
de dolduracak bir yatırıma ‘Muhammet 
Yürükuslu’ ismini vererek yine bir vefa 

örneği gösterdik. Muhammet Yürükuslu, 
kişiliği ve sporculuğu ile geleceğin spor-
cularına örnek olacak bir isim olarak bu 
kompleksle birlikte ölümsüzleşti” diye 
konuştu. 

‘BAŞARILI SPORCULAR 
YETİŞTİRMEK VE İNSANIMIZIN SPOR 

YAPMASI ÖNCELİĞİMİZDİR’

Başta obezite olmak üzere çağın 
birçok hastalığının en önemli tedavisi-
nin spor olduğuna dikkat çeken Başkan 
Fatma Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; 
İlk hedefimiz dünya çapında sporcular 
yetiştirmek. Meram’ın Konya’nın ismini 
dünyaya duyuracak yetenekleri bulup 
çıkarmak ve onları destekleyip büyük 
başarıların altına imza atmalarını sağ-
lamak önceliğimizdir. Bunun yanında 
bu tesis, insanlarımızın sağlıklı beden 
ve zihin yapısı ile birlikte sağlıklı yaşam 
için her yaşta spor yapabilmelerini sağ-
layacak. Spor kompleksimiz 12400 met-
rekarelik arsa üzerine oturuyor. Komp-
leksimizin açık alanlarında basketbol 
sahası ve tenis kortları hizmet verecek. 
Yine tesisimizin 4000 metrekarelik ka-
palı alanında ise bekleme salonları, yedi 
kulvarlı okçuluk alanı, 2 adet kapalı bir 
adet açık tenis kortu, badminton alanı, 
bay ve bayanlar için fitness salonları, 
masa tenisi salonu, yine bayanlar için 
step, plates, aerobik, zumba, spinning, 
trambolin stüdyoları yer alıyor. Önümüz-
deki birkaç hafta içinde açılacak olan 
tesisimiz Meram’a ve Konya’ya hayırlı 
olsun”   
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
Sarayönü galip geldi

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 20.hafta maçları oy-
nandı. Konya ekiplerinden Akşehirspor’un Keçiören Bele-
diyesi Bağlum Spor ile deplasmanda oynayacağı karşılaş-
ma kötü hava koşulları nedeni ile ertelendi. Diğer Konya 
ekiplerinden Sarayönü Belediyespor ise Konya derbisinde 
Karapınar Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Yeşil 
siyahlı ekip, deplasmanda 1-0 galip gelerek çıkışını sür-
dürdü. Sarayönü puanını 27’e yükseltirken, Karapınar 13 
puanda kaldı.   n SPOR SERVİSİ

Konya 1. Amatör Küme’de
şampiyonlar kupalarını aldı
Konya 1. Amatör Küme 2018-2019 Sezonu’nda Süper 

Grup’a yükselen Seydişehir Belediyespor ve Cihanbeyli 
Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı. Şehit Muharrem 
Samur Stadı’nda oynayacağı son maç öncesi kupasını 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi 
Ay ve yönetim kurulu üyelerinden alan Seydişehir Bele-
diyespor Yöneticisi Şenol Tatlıcı, antrenörü Lütfi Acır ve 
sporcuları ile Cihanbeyli Belediyespor ekibi bir sezonluk 
emeğin karşılığı kupayı almanın mutluluğu ve gururunu 
yaşadı. Konya ASKF yaptığı açıklamada, “Seydişehir 
Belediyespor ve Cihanbeyli Belediyespor kulüplerimiz yö-
netimini, idari-teknik heyetini, sporcularını ve tüm Seydi-
şehir spor camiasını kutlar, başarılarının devamını dileriz” 
ifadelerine yer verdi.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor, deplasmandan puanla döndü
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, 24.hafta maçında deplas-
manda BAK Spor Kulübü ile karşı karşıya 
geldi. Geçtiğimiz hafta aldığı ağır mağlu-
biyet ile önemli bir moral kaybı yaşayan 
yeşil beyazlı takım, zorlu deplasmandan 
1 puan ile döndü. Puanını 23’e yükselten 
Yavru Kartal, 15.sırada kaldı. 

Maça hızlı başlayan Konya Anado-
lu Selçukspor, henüz 5.dakikada Emre 
Torun’un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Bu 
dakikadan sonra önde olmanın avantajı 
ile rakibini kendi yarı alanında karşılayan 
yeşil beyazlı takım, ilk yarı boyunca ev sa-
hibi Bak Spor’a net bir pozisyon vermedi. 
Maçın ikinci yarısında Bak Spor’a 51.da-
kikada Coşkun Yılmaz’ın golü ile beraber-
liği yakaladı. Maçın kalan bölümlerinde 
başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona 
erdi. Galibiyet hasretini sürdüren Konya 
Anadolu Selçukspor, bu hafta da istediği 
sonucu alamadı. Yavru Kartal, 23 puan ile 
haftayı 15.sırada tamamladı. Temsilcimiz 
ligin 25.hafta maçında Etimesgut Beledi-
yespor ile karşı karşıya gelecek.
  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, Ormanspor’u 91-73 mağlup etti
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz 

Konyaspor, ligin 21.hafta maçında OGM 
Ormanspor’u konuk etti. Temsilcimiz 
karşılaşmada 91-73 galip ayrıldı. Kon-
yaspor adı ile ilk maçına çıkan yeşil 
beyazlı takım, karşılaşmaya fırtına gibi 
başladı. Marcus Hall ve Sertay Gürsu 
ile üst üste sayılar bulan temsilcimiz, 
ilk periyotta rakibine 30-11’lik üstünlük 
sağladı. İkinci periyotta üstün bir oyun 
ortaya koyan Konyaspor, Cihan Amasya-
lı’nın da attığı sayılar ile maçın ilk yarısı-
nı 53-30 önde kapattı. Karşılaşmanın ilk 
yarısında Sertay Gürsu 13, Marcus Hall 
12, Cihan Amasyalı 11 sayı attı. Rakip 
Ormanspor’da ise Şahin Ekmen 11 sayı 
ile takımının en skorer ismi oldu.

MARCUS HALL FARKI
Maçın ikinci yarısında da Konyaspor, 

rakibini abluka altına aldı. Üçüncü pe-
riyotta savunmada açıklar vermesine 

rağmen hücumda etkili olan yeşil beyazlı 
takım, bu bölümü 68-54 önde tamam-
ladı. Üçüncü periyotun son saniyesinde 
Cihan Amasyalı’nın üçlük atışı potayı 
bulmadı. Karşılaşmanın son 10 dakikalık 
bölümüne Konyaspor, üst üste sayılar 

bularak başladı. Bu sefer savunmada 
da etkili olan Kartal, özellikle Marcus 
Hall’un atışları ile farkı açtı. Konuk ekip 
Ormanspor’un bu periyotta iç ve dış 
atışlarda isabet bulamadı. Konyaspor, 
mücadeleyi 91-73 kazandı ve ligde 5.sı-

rada yer aldı. Temsilcimiz ligin 22.hafta 
maçında Edirne Spor ile deplasmanda 
karşılaşacak.

YÖNETİM TAM 
KADRO BASKET MAÇINDA

Konyaspor Basketbol takımını OGM 
Ormanspor ile oynadığı karşılaşmada 
Konyaspor yönetimi tam kadro karşı-
laşmayı takip etti. Konyaspor adıyla ilk 
maçın çıkan takımı yalnız bırakmayan 
yönetim kurulu, büyük heyecan yaşadı. 
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk’un yanı 
sıra, 2. Başkan Selçuk Aksoy, Başkan 
Yardımcıları Abbas Kılınç, Okay Tınkır, 
Asbaşkanlar Mehmet Günbaş, Recep 
Çınar, Osman Koçak ve yönetim kuru-
lu üyeleri de maçın takip etti. Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
ve Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı 
Ali Ziya Yalçınkaya da mücadeleyi takip 
edenler arasındaydı.   n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 24 15 5 4 47 13 34 50
2.MENEMEN BELEDİYE 24 14 7 3 51 31 20 49
3.F. KARAGÜMRÜK 24 14 4 6 40 26 14 46
4.MANİSA B.Ş.B. 24 11 9 4 41 18 23 42
5.ŞANLIURFASPOR 24 11 6 7 31 27 4 39
6.PENDİKSPOR 24 9 8 7 34 30 4 35
7.ETİMESGUT BLD. 24 9 6 9 30 29 1 33
8.SİVAS BELEDİYE 24 9 6 9 30 32 -2 33
9.BAK SPOR KULÜBÜ 24 7 10 7 27 35 -8 31
10.ZONGULDAK 24 7 9 8 25 29 -4 30
11.KAHRAMANMARAŞ 24 8 6 10 26 31 -5 30
12.TARSUS İDMAN Y. 24 7 8 9 30 40 -10 29
13.KIRKLARELİSPOR 24 7 6 11 31 32 -1 27
14.FETHİYESPOR 24 4 11 9 25 30 -5 23
15.K. A. SELÇUKSPOR 24 4 11 9 31 44 -13 23
16.BANDIRMASPOR 24 5 6 13 25 41 -16 21
17.DARICA G. BİRLİĞİ 24 5 6 13 20 44 -24 21
18.TOKATSPOR 24 3 10 11 20 32 -12 19

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Stat: Ostim
Hakemler: Hasbi Dede, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan
BAK Spor: Ercüment Kafkasyalı, Eyüp Geyik, Süleyman 
Özdamar, Turgut Selim Özdemir,  Soner Gönül, Kerem Şeras 
(71’ Hasan Türk)  Muammer Sarıkaya, Suat Kaya, Ahmet Sun, 
Yavuz Koç (4’ Ahmet Karaman) Mehmet Ali Can (46’ Coşkun 
Yılmaz)
Konya Anadolu Selçukspor: Alp Tutar, Kadir Kaan Özdemir, 

Maksut Taşkıran, İbrahim Serdar Aydın, Egemen Zengin, Ahmet 
Önay, Alpay Koldaş, Emre Torun (63’ Alpay Cin) Ümit Karaal (58’ 
Burak Saban) Reşo Akın (74’ Çağatay Kader)  Sertan Yiğenoğlu
Sarı kartlar: 54’ Maksut Taşkıran, 68’ Alpay Koldaş (Konya 
Anadolu Selçukspor), 60’ Muammer Sarıkaya, 68’ Kerem Şeras, 
82’ Coşkun Yılmaz (BAK Spor)
Goller: 5’ Emre Torun (Konya Anadolu Selçukspor) 51’ Coşkun 
Yılmaz (BAK Spor)
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Kocaman: Avantajı 
değerlendiremedik

Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut 
Kocaman, iki tarafın da istemediği bir sonuç olduğunu söyledi. Kocaman iç sahada oynadıkları son 2 maçta 

hesapta olmayan puan kayıpları yaşadıklarını ve önemli bir avantajı değerlendiremediklerini ifade etti
Göztepe ile 1-1 berabere kalan Ati-

ker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut 
Kocaman, karşılaşmanın her iki takımın 
da istemediği bir skorla sona erdiğini 
belirtti. 

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasın-
da evinde Göztepe ile 1-1 beraber kalan 
Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör 
Aykut Kocaman, maç sonu gerçekleşti-
rilen basın toplantısında açıklamalarda 
bulundu. Maç öncesi kağıt üzerinde 
yaptıkları hesaplarla sahadaki gerçek-
lerin birbirleriyle uymadığını belirten 
Kocaman, “Özellikle bulunduğumuz 
pozisyonu hem koruyabilmek, aynı za-
manda arkamızdaki takımlarla arayı 
açabilmek, bir taraftan da yukarıdaki 
takımlara biraz daha yaklaşabilmek 
için içeride oynadığımız maç sonuçları 
ve puan ortalamasına baktığımız anda 
2 hafta arka arkaya oynamak yukarıyla 
ilgili ciddi hayaller kurdurabiliyordu. 
Ancak kağıt üzerindeki düşüncelerimizle 
sahadaki gerçekler birbiriyle örtüşmedi. 
1 puanla çıktık içerideki iki maçtan, 5 
puan kayıpla. Dolayısıyla istediğimizi 
gerçekleştirdiğimizi söylemek çok fazla 
iyimserlik olur. Tamamen düşünülenin, 
istenilenin dışında gerçekleşti. Bir taraf-
tan bu bizim düşüncelerimiz ama öbür 
taraftan da tabii rakipli bir oyun bu. Ra-
kiplerin tabii ki hem güçleri, hem istek-
leri, hem ihtiyaçları ve benzeri kurguları 
var” şeklinde konuştu. 

“İKİ TARAFIN DA 
İSTEMEDİĞİ BİR SONUÇ OLDU” 
Maçın 18. dakikasında golü bulduk-

tan sonra mücadelenin ortaya geldiğini 
kaydeden Kocaman, “Göztepe direkt 
toplarla geldi. Yani esas ara planları o, 
savunma arkasına direkt topu atmak, 
sahanın her tarafından ve duran top-
larla üzerimize gelmek. Oyunun zaman 
zaman kontrolünü ele aldık, ikinci gol 
için arayışlarındaydık. Çok güçlü po-
zisyonlar bulamasak da kontrol genel 
olarak ortadan bize doğru dönüyordu. 

İkinci yarı aslında bu 1-0’ın yetmeye-
ceği, farkı arttırmamız bilinciyle çıktık. 
Ancak yapma olasılığı yüksek olduğu ve 
bizim de beklediğimiz bir pozisyonda, 
savunma arkasına geçişte golü yedik. 
O andan itibaren hem pas oranımız hem 
isabet oranımız, pas şiddeti, ritmi, her 
şey arttı. Biraz daha ittik. Onlar yine 
karşılık vermeye çalıştılar zaman zaman 
kontrataklarla. Maçın bütününe bakı-

lırsa belki son 7-8 dakikalık bölümde 
2 tane, 1’i penaltı olmak üzere, 1 tane 
de penaltıdan daha kolay bir pozisyon 
olmak üzere, onları düşündüğümüz za-
man sanki galibiyeti kaçırdığımız düşü-
nülebilir ama bütününe bakıldığı zaman 
Göztepe’de maçın bütününde, düşme 
potasında olmanın verdiği o can hav-
liyle sürekli karşılık verdi. Takımların 
fizik güçleri çok yakın birbirine. Diğer 

taraftan da kolay kolay çözülmüyor ar-
tık takımlar. Dolayısıyla bu can havliyle 
sürekli maçın içinde oldular. İki tarafın 
da istemediği bir sonuç oldu. İki haftada 
ciddi anlamda bizim için, iç saha avan-
tajımız da düşünüldüğünde ciddi puan 
kaybı oldu. Şimdi bunu deplasmandan 
puan getirerek telafi etmek en büyük 
amacımız olacak” ifadelerini kullandı.   
n İHA

Nalçacılılar şehidini 
unutmadı!

Atiker Konyaspor’un etkili taraftar grubu Nalçacılılar 
Geçen yıl Afrin operasyonu sırasında hakka yürüyen şehit 
astsubay Abdullah Taha Koç’u unutmadı. Tribüne şehidin 
isminin olduğu pankart asılırken, milli marş sırasında dev 
bir Türk bayrağı açıldı ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez’ 
tezahüratları yükseldi. Ayrıca şehide şair Erdem Beyazıt’ın 
“Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm.

Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm” dizeleri ile 
seslenen Nalçacılılar milli manevi değerlere olan bağlılı-
ğını bir kez daha kanıtladı.

Geçen yıl 1 Mart tarihinde Afrin operasyonu sırasın-
da şehit düşen Konyalı Asker Abdullah Taha Koç harekat 
öncesi okuduğu şiir ve çatışma esnasında sarfettiği “Ko-
mutanım jetlerimiz tepenin yamacını vursun, biz zaten 
emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit olalım, bu 
hainler de burada gebersin.” sözleriyle Türk askerinin ne 
olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermişti.  
n SPOR SERVİSİ

Tuna: Konyaspor’u coşkusu nedeniyle kutluyorum
Atiker Konyaspor beraberliği sonrası 

açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik 
Direktörü Tamer Tuna, “Gelecek sezon-
da Süper Lig’i yaşatmaya devam eden 
bir Göztepe olacağız” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasın-
da Göztepe, deplasmanda Atiker Kon-
yaspor’la 1-1 berabere kaldı. Maç sonu 
düzenlenen basın toplantısında konuşan 
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 
“Maç hem ikili mücadele açısında hem 
oyunun içindeki enerji ve pozisyon açı-
sından oldukça iyiydi. Hem Konyaspor’u 
tebrik etmek istiyorum, hem takımımı 
tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz iyi 
bir mücadele oldu. Son dakikaya kadar 
iki takımın da kazanabileceği, penaltıyı 
kurtarmasak mağlup olabileceğimiz bir 
maçtı. İlk yarı açıkçası mental olarak 
karşılaşmaya hazırdık. Fakat yaptığımız, 
özellikle Konyaspor’un takım halindeki 

hem savunmada ve hücumdaki anlayı-
şı, alan daraltmasını iyi yapan bir takım 
oluşu, duran toplardaki etkinliğini bili-
yorduk. Fakat 68 uzun top oynadık maç 
boyunca. Bunda yüzde 34 isabet oranıyla 
23 tane isabetli pas atmışız. Bu bizim için 
geçmişten gelen düşük bir oran. Neden 
bunu söylüyorum? Aslında bizim oyun 
anlayışımızın özeti. Çok çabuk yön değiş-
tirip, pas bağlantılarıyla hızlı hücum ve 
dikine oyunla oynamak isteğimiz vardı. 
Bunu anca ikinci yarı yapabildik. İlk yarı 
pas bağlantılarında oldukça hatalar yap-
tık. Yön değiştirmeleri çok uzun paslarla 
yapınca maalesef uzun paslar atağımızı 
kendimizin kesmesine ve de yön değişti-
rirken rakibe atak vermeye sebep oluyor. 
Bunlardaki aksaklığımızı ikinci yarı biraz 
olsun giderdik. Çünkü üçlü orta sahaya 
döndük ikinci yarı, ikili orta sahadan. 
Oyun anlayışımızdaki değişiklik hem 

golü getirdi hem de golden sonraki pozis-
yonlarımızı getirdi” ifadelerini kullandı. 

“GELECEK SEZONDA SÜPER LİG’İ 
YAŞATMAYA DEVAM EDEN BİR 

GÖZTEPE OLACAĞIZ” 
Karşılaşmadaki hakem kararlarına 

da değinen Tuna, “VAR ile ilgili ilk se-
minerlerde bize hakem hocaları geldi 
sağ olsunlar, çok da iyi anlattılar. Biz 
antrenmanlarda dahi bazı pozisyonlar-
da ofsaytlar kritikse devam ettiriyoruz 
oyunu. Oyuncularımız devam ediyor, o 
refleksleri oluşturuyoruz. Maalesef hake-
min ofsayt kararı var, inanın bakmadım 
da. Varsa da 20-30 santimden fazlası de-
ğildir o pozisyonda. Ama maçı kazanabi-
leceğimiz bir pozisyondu, yada oynayın 
sonra bakın. Çünkü aynısını yaptı çizgi 
hakemi yanımda, dış sahadaki dördüncü 
hakem, Adis Jahovic’in penaltı pozisyo-
nunda. O karar hakem kararı ve VAR’a 

bakıyor. Kesin net kararlar çıktığını düşü-
nüyorum ama diğerinde de aynı hadise 
aslında. Kesebileceği pozisyonda devam 
ettiriyor. Aynı kritik pozisyonda ilk yarıda 
bizim pozisyonumuz kesiliyor. Dön gel 
bak, penaltıda baktın bir buçuk dakika. 
Bunlar önemli şeyler. Göztepe’nin bugün 
1 puandan fazlasını almış olması, 1 puan 
rakam olarak var ama takımın dönüşü ve 
ligde kalacağına katkı yapacak 1 puanı 
burada almış olmasından dolayı önem-
li. Hem Konyaspor’u mücadelesi ve 
buradaki coşkusundan dolayı tebrik edi-
yorum. Ama biz gelecek sezonda Süper 
Lig’i yaşatmaya devam eden bir Göztepe 
olacağız” diye konuştu. 

Göztepe Teknik Direktörü Tamer 
Tuna, deplansmandan dönerken geçir-
dikleri kazada hayatını kaybeden Ankara-
gücü taraftarları için de başsağlığı diledi.  
n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 23 15 6 2 36 11 25 51
2.GALATASARAY 23 13 6 4 46 24 22 45
3.BEŞİKTAŞ 24 11 8 5 47 32 15 41
4.TRABZONSPOR 23 10 6 7 40 33 7 36
5.ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35
6.YENİ MALATYASPOR 23 9 7 7 34 28 6 34
7.KAYSERİSPOR 24 8 8 8 23 30 -7 32
8.ANTALYASPOR 24 9 5 10 26 36 -10 32
9.A. ALANYASPOR 23 9 4 10 25 26 -1 31
10.SİVASSPOR 24 8 7 9 35 37 -2 31
11.ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 26 38 -12 30
12.KASIMPAŞA 23 9 2 12 39 44 -5 29
13.Ç. RİZESPOR 24 6 10 8 32 33 -1 28
14.FENERBAHÇE 24 6 10 8 29 34 -5 28
15.BURSASPOR 24 5 12 7 22 28 -6 27
16.GÖZTEPE 24 8 2 14 26 33 -7 26
17.ERZURUMSPOR 23 4 9 10 24 31 -7 21
18.AKHİSARSPOR 23 4 6 13 21 38 -17 18

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Adis 2 puanı dışarı attı! Skubic’e nazar değdi!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’un evinde Göztepe ile 
1-1 berabere kaldığı maça Adis Jaho-
vic damga vurdu. Cezası nedeniyle 
Kayserspor maçında forma giyemeyen 
golcü oyuncu hafta arasında cezasında 
gidilen indirim sayesinde Göztepe kar-
şısında görev alabildi. Takımın hücum 
organizasyonlarında etkisini hissettiren 
Makedon santrfor maçın son bölümün-
de takımına bir de penaltı kazandırdı. 

Jahovic’in ayağına aldığı darbe 
nedeniyle penaltıyı Skubic kullanırken 
Göztepe kalecisi Beto gole izin vermedi. 
Adis Jahovic maçın fırsatını ise son da-
kikalarda yakaladı.Sağdan Milosevic’in 
ortasında kaleye yakın mesafeden vuru-
şunu yapan Adis, maçın en net pozisyo-
nunu dışarı attı. Kaçan bu golle tribünler 
adeta yıkılırken Konyaspor 2 puandan 
oldu.
n SPOR SERVİSİ

En kritik penaltıları gole çevirerek 
Konyaspor’un Türkiye Kupası ve Süpe 
Kupa’yı kazanmasında büyük pay sahbii 
olan Skubic’e nazar değdi. Göztepe ma-
çının  son bölümünde Jahovic’in yerde 
kalması ile verilen penaltı sonrası topun 
başına gelen Skubic, maçı kazandıra-
cak fırsatı tepti.

Göztepe naçında rakibine oyun ola-
rak büyük bir üstünlük Konyaspor 3 pu-

ana uzanacak fırsatları da yakaladı. Bu 
fırsatlardan en neti ise maçın son bölü-
münde kazanılan penaltıydı. Jahovic’in 
yerde kaldığı pozisyonda kazanılan pe-
naltıda topun başına Skubic geldi. Atıığı 
kritik penaltı golleri ile Konyaspor tarihi-
ne geçen Skubic bu sefer başaramadı. 
Penaltıyı Beto kurtarırken Konyapsor 1 
puanla yetinmek zorunda kaldı.
n SPOR SERVİSİ



Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde Göztepe’yi ağırlayan 
Atiker Konyaspor rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarı-
sında Filipovic’in golü ile öne geçen Anadolu Kartalı üstünlüğünü koru-
yamadı ve Yasin Öztekin skoru eşitledi. Maçın son bölümünde rakibinin 
üstünde büyük bir baskı kuran yeşil beyazlılar, aradığı şansı Jahovic’in 
yerde kalması ile verilen penaltı ile yakaladı. Ancak Skubic penaltıyı 
gole çeviremedi. Konyaspor bu sonuçla puanını 35’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Filipovic’in pasında, kaleci Beto ile karşı karşıya kalan 

Jahovic’in vuruşunda kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı. 
17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Traore’nin sağ kanattan köşe 

vuruşunda, Filipovic’in altıpas içinden dokunuşunda top ağlarla gitti: 
1-0

21. dakikada Atiker Konyaspor’un ceza sahası içinde oluşan karam-
bolde topu önünde bulan Deniz Kadah’ın vuruşunda meşin yuvarlak di-
rekten döndü. 

31. dakikada Volkan Fındıklı’nın pasında, ceza yayı üzerinde topla 
buluşan Fofana’nın sert şutunda kaleci Beto topu kontrol etti.  

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle bitti. 
İKİNCİ YARI
50. dakikada Berkan Emir’in ceza yayına yakın bir noktadan vuru-

şunda top, kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı. 
53. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Castro’nun uzun pa-

sında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
56. dakikada Deniz Kadah’ın sağ kanatta kaleci Serkan Kırıntılı ile 

girdiği başa baş mücadelenin ardından şutunda top kale direğine çar-
parak oyun alanına döndü. 

67. dakikada Skubic’in pasında, ceza sahası içinde bulunan Milose-
vic’in vuruşunda kaleci Beto, topu güçlükle kornere çeldi. 

90+3. dakikada Kadu’nun Jahovic’e yaptığı harekete hakem Abdul-
kadir Bitigen VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. 

90+4. dakikada Skubic’in kullandığı penaltı atışında top kaleci Be-
ta’dan oyun sahasına döndü. 

90+7. dakikada ev sahibi ekip çok önemli bir gol pozisyonundan 
yararlanamadı. Milosevic’in ceza sahası içinden pasında, altıpas üze-
rinden Jahovic’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 

Karşılaşma 1-1 berabere bitti. 
n AA

Yazık oldu!
Evinde Göztepe’yi ağırlayan 

temsilcimiz Atiker Konyaspor, baştan 
sona üstün oynadığı mücadelede 
1 puanla yetinmek zorunda kaldı. 

Filipovic’in golü ile öne geçen ancak 
üstünlüğünü koruyamayan Anadolu 

Kartalı, maçın son bölümünde Skubic 
ile bir penaltıdan yararlanamadı 

RPS

1 1
Konyaspor Göztepe

Stad: Konya Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, 
Erdinç Sezertam
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali 
Turan (Dk. 70 Ömer Ali Şahiner), Filipovic, Zuta 
(Dk. 46 Ferhat Öztorun), Volkan 
Fındıklı, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana (Dk. 
82 Hadziahmetovic), Jahovic
Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan 
Emir, Castro (Dk. 85 Poko), Borges, Serdar 
Gürler, Deniz Kadah (Dk. 68 Jerome), Yasin 
Öztekin, Ghilas (Dk. 46 Ngando)
Goller: Dk. 17 Filipovic (Atiker Konyaspor), Dk. 
53 Yasin Öztekin (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Kadu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Zuta, Dk. 82 Ferhat Öztorun, 
Dk. 90+3 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 
59 Yasin Öztekin, 90+1 Beto (Göztepe)
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