
Yeni sanayi sitesi çok önemli Hutbede Karaman 1. Konya 2. oldu
Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanvekili ve Konya Torna-
cılar Esnaf Odası Başkanı Emin 
Baranok, Konya’nın 30 yıldan 
fazla zamandır çözüm bekle-
diği Eski Sanayi ve Karatay 
Sanayilerinin Çevre Bakanlı-
ğınca yürütülen projeyle Yeni 
Motorlu Sanayine taşınmasının 
sanayi esnafı açısından büyük 
önem arz ettiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Ge-
nel Müdürlüğü tarafından ülke geneli 
imam hatip liseleri arasında düzenle-
nen “Genç Hatipler Hutbe Yarışması”-
nın bölge finali, 08 Mart 2019 tarihinde 
Hacıveyiszade Camiinde gerçekleşti. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 
bölge birincisi, Karatay Konya Anadolu 
İmam Hatip Lisesi bölge ikincisi, 
Isparta Işıkkent Anadolu İmam Hatip 
Lisesi de bölge üçüncüsü oldu.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Gerçekler popülizme
kurban edilemez!

Üstün zekalı çocuklar
katma değer üretmeli

TYB Konya Şubesi’nde konuşan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, 
“Tarihi konuları işlerken gerçeklerden uzaklaşmadan ve 
kendimiz emin olmadan sırf popülizm uğruna gerçekleri 

tahrif etmemeliyiz” dedi. n SAYFA 10’DA

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızrak, “Ülke 
nüfusunun yüzde 2-3’ü kadar olan üstün zekalı çocukları 

bulup yetiştirmek ve katma değeri yüksek ürünler 
ürettirmek gerekiyor” dedi. n SAYFA 11’DE

05 Vali Toprak’ın eşi 
yılın kadını seçildi 06 Öldürüldüğü anı cep 

telefonuna kaydetti 11 Babalar, çocuklarıyla
etkinlikte buluşturuldu

MİLLET İÇİN GECE GÜNDÜZ 
ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

CUMHUR İTTİFAKI ŞANLI 
DİRENİŞİN SONUCUDUR

Başkan Altay Ahırlı ve Yalıhüyük’te destek istedi

Akyürek, Derebucak’tan destek sözü aldı

Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerine yaptığı ziyaretlerde büyük coşkuyla 
karşılanan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı 
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, “Biz 
gücümüzü sizlerden alıyoruz. Sizler arkamızda durduğunuz sürece, 
çözemeyeceğimiz problem, halledemeyeceği mesele yoktur. Bunun 
için gece gündüz çalışmaya hazırız. Sizlerden isteğimiz, 31 Mart’ta 
güçlü bir destek” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Derebucak ilçesinde es-
nafları ve vatandaşları ziyaret ederek, Derebucak Belediye Başkanı 
ve Cumhur İttifakı Derebucak Belediye Başkan Adayı Ahmet Kısa için 
destek istedi. Akyürek, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi halkın 
darbeye karşı verdiği şanlı direnişin doğal sonucu olarak ortaya çık-
tığını söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Tramvaya binip 
destek istediler

‘Uzayı kirleterek 
tehdit oluşturuyoruz’

Seçim çalışmaları kapsamın-
da Alaeddin Adliye tramvay 
hattında bir tramvaya binen 
Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca ve AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, 
vatandaştan destek istedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen kon-
feransta konuşan TÜBİTAK 
Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Lokman Kuzu, 62 yıldır uzaya 
çok sayıda uydu gönderildiğini, 
ömrünü tamamlayan uyduların 
geri getirilemediğini belirterek, 
“Maalesef ki, uzayı kirletiyoruz 
ve bir tehdit haline gelmekte-
dir” dedi. n HABERİ SAYFA 12’DE
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Değerlerimizi
fotoğraflıyor

1982 yılında başladığı fotoğraf merakının kendisine 
sayısız bir fotoğraf arşivi oluşmasını sağladığını belirten 

Tarihçi Muammer Ulutürk, bugün fotoğrafçılık anlamında 
birçok önemli işlere imza attı. Ulutürk, çektikleri fotoğraf-

larla değerlerimizi ulusal ve uluslararası arenada ifade 
etmeye çalıştıklarını söyledi.

Arşiviyle ilgili bilgi veren Ulutürk, “Bütün ailenin hatta 
sülalenin hatıra fotoğraflarını çektim. Şimdi bunlar aile 

arşivi oldu. 1989 yılıydı galiba, Konya’daki tarihi eserlerin 
çoğunun fotoğraflarını çektim. Bunların negatiflerini hala 

saklarım. Az evvel dediğim gibi hala estetik bakışla fotoğ-
raf çekmek nedir bilmiyordum” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

ORTAK TAVIR
Konya protokolü ve vatandaşlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile 

Hollanda’da üretilen semazen logolu ‘Rumi’ markalı ve üzerinde semazen figürü 
bulunan içki şişesine tepki gösterdi. Bu hadsizliğe karşı sorumluları edebe davet etti

YENİGÜN KONYA 
GÜNDEMİNE TAŞIDI

“Gel ne olursan yine gel” anlayışıyla insanlığı İslam’a 
davet eden ve dünyaya mal olmuş bir ilim adamı ola-
rak dikkat çeken Hz. Mevlana, para kazanma uğruna 
edepsizliğin hedefi oldu. Hollandalı bir firma tarafından 
üretilen alkollü içeceğe “Rumi” ismi verilerek, alkollü 
içeceğin logosuna semazen figürü eklenmesi tepkiyle 
karşılandı. Habertürk Yazarı Tarihçi-Yazar Murat Bardak-
çı’nın gün yüzüne çıkardığı olayı, Yenigün Konya günde-
mine taşımıştı.

EDEPSİZLİĞE KARŞI 
ORTAK TAVIR

İslam alimi Hz. Mevlana’ya karşı yapılan terbiyesizliğe 
Konya sessiz kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Hazreti Mevlana sadece Konya’mızın de-
ğil ülkemizin ve Dünya’nın önemli bir değeridir. Bu değeri 
korumak bizim önceliğimizdir” diyerek gerekli girişimler-
de bulunulacağını açıkladı. Siyasiler, odalar, sivil toplum 
kuruluşları da yaşanan edepsizliğe karşı ortak tavır aldı, 
olayı edepsizlik olarak yorumladı. n HABERİ SAYFA 5’TE

Uğur İbrahim Altay

Selçuk Öztürk

Mustafa Kalaycı

Memiş Kütükcü

Esin Kara

Muharrem Karabacak
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Alaaddin ALADAĞ ile

ŞEHİR
SOHBETLERİ

alaaddin_aladag

Muammer Ulutürk kimdir? 
Hayat hikâyenizden biraz bahsedebilir misiniz?
1969 yılında Konya’nın Meram ilçesinde doğdum. 
Çocukluk ve ilk gençlik yıllarım mahallem Vâdi-i 
Meram’da geçti. Biz yedi göbek Konya yerlisiyiz. Beş 
kardeşin en küçüğüyüm. Annem ve babam hayatta 
değiller. Evli ve iki kız çocuk babasıyım. İlk, orta ve 
üniversite eğitimimi Konya’da tamamladım. 

Sizi tarihçi olmaya yönlendiren sebep neydi? 
Niçin tarih bölümünün seçtiniz?

Tarihe olan merakım ilkokul sıralarında başladı. 
Özellikle tarih ve coğrafya atlaslarına dalar giderdim. Çok 
severdim bu iki alanı. Fakat günün birinde şu anda yap-
makta olduğum işi yapacağımı söyleselerdi inanmazdım 
galiba. Bizim zamanımızda üniversite sınavına girerken 
üniversite tercih cetvelini doldurur, sınava gireceğimiz 
yere götürür ve sınav evrakıyla birlikte teslim ederdik. 
Yani puan görmeden tercihler yapılırdı. Böyle çok 
saçma bir tercih durumu vardı. Ben o günlerde siyasal 
okumak niyetindeydim fakat olmadı. Edebiyat okumak 
da düşündüklerim arasındaydı. Şimdiki gibi etrafımızda 
bizi ilgi duyduğumuz alanlara yönlendirecek kimseler 
yoktu diyebilirim. Öğrencilik yıllarımda hem okudum 
hem de kendi işimde çalıştım. Fakülteyi bitirdikten sonra 
tamamen ticaret yapmaya hazırlamıştım kendimi fakat 
çok olumsuzluklarla karşılaştım. Bunlardan biri de 5 
Nisan 1994 ekonomik krizi oldu. Üniversitede araştır-
ma görevlisi olamazsam öğretmen olayım dedim. O 
dönemde 28 Şubat günleri ortalığı kasıp kavuruyordu. 
Bana açık bir şekilde üniversiteyi rüyamda görmemi 
söyleyenleri unutmuyor ama burada isimlerini de ver-
miyorum. 1987 yılında başladığım lisans eğitimimden 
sonra Dinler Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora 
yaptım. Tarihle birlikte bu defa dinler ve kadim kültürler 
ilgi alanıma girdi. Mesleğe öğretmenlikle başladım. Farklı 
okullarda öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptım. Daha 
sonra üniversiteye intisap ettim. Batman Üniversitesi 
yeni kurulmuştu. Bu üniversitenin kuruluşundan hemen 
sonra Fen Edebiyat Fakültesinin Tarih bölümünde 
çalıştım. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünün 
kurucu müdürlüğünü yaptım ve 4 yıl boyunca bu görevi 
sürdürdüm.  2015 yılından itibaren Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde Eski 
Çağ tarihi ana bilim dalı başkanı ve öğretim üyesi olarak 
çalışıyorum. Bu arada fakültemizde dekan yardımcısı 
olarak görev yaptım. 

Tarihçiliğinizin yanı sıra fotoğraf sanatıyla da 
ilgileniyorsunuz. Fotoğraf maceranız nasıl başladı?

Fotoğrafa merakım 1982 yılında rahmetli babamın 
satın aldığı Kodak Ektraliteanolog basit bir makinayla 
başladı. 1985 yılında da o günün şartlarında fena sayıl-
mayan Japon malı Yashica marka bir analog makinem 
oldu. Şimdiki gibi digital makineler yoktu. Film satın alır 
bitinceye kadar çeker ve fotoğrafçılara tab ettirirdik. Gö-
rüntülerin estetik kaygılarla çekilmesinin fotoğraf olacağı-
nı ve bunu sanat yapacağını bilmiyordum. Bütün ailenin 
hatta sülalenin hatıra fotoğraflarını çektim. Şimdi bunlar 
aile arşivi oldu. 1989 yılıydı galiba, kendime iş edinerek 
Konya’daki tarihi eserlerin çoğunun fotoğraflarını çektim. 
Bunların negatiflerini hala saklarım. Az evvel dediğim gibi 

hala estetik bakışla 
fotoğraf çekmek 
nedir bilmiyordum. 
Buna rağmen sayısız 
fotoğraf çekmeye 
devam ettim. Derken 
Konya Fotoğraf 
Amatörleri Derneğiyle 
yolum kesişti. Bu 
defa kompakt bir 
makinem oldu. Sonra 
da iyi bir makineye 
terfi ettim. Derneğin 
iki dönem yönetim 
kurulu üyeliğinde bulundum ve KONFAD Bülten’in yayın 
yönetmenliğini yaptım. Son 12 yıldan beri fotoğrafla cid-
di şekilde ilgileniyorum. Binlerce karelik arşive sahibim 
şimdi. İki kişisel fotoğraf sergisi açtım, çok sayıda karma 
sergilerde yer aldım. Ünlü fotoğraf sanatçımız Hamit 
Yalçın, Eczacı Memduh Ekici ve Arkeolog Tuna Akçay ile 
birlikte Ankara’da Anadolu Fotoğraf Derneğini kurduk. 
Kendi değerlerimizi ulusal ve özellikle uluslararası 
alanda fotoğrafla ifade etmeyi amaçladığımız bir hareket 
başlattık. Bu maksatla Anadolu Fotoğraf Dergisini 30 
sayı kadar internet ortamında yayımladık. Derginin 
bölüm editörlüğünü yaptım. Türkiye’nin şimdiye kadar 
görmediği iki büyük ulusal sergi açtık. İki ayrı sergide ül-
kemizin tanınmış fotoğrafçılarının birer eserini sergiledik. 
Toplamda 80+60 olmak üzere 140 fotoğraf 12 kadar 
şehrimizin tanınmış galerilerinde ve İtalya’da sergilendi. 
Sayısını hatırlamamakla birlikte çoğu Güneydoğu Ana-
dolu şehirlerinde olmak üzere fotomaratonlar düzenledik. 
Binlerce fotoğrafçıyı farklı illerde buluşturduk. Mardin, 

Elazığ, Hakkari, Van, 
Diyarbakır, Manisa 
bunlardan birkaçı. 

İyi bir fotoğraf-
çı olabilmek için 
ne yapmak gerek?

Artık anonim 
olmuş bir söz var. 
Ömrüm boyunca 
fotoğraf çektim 
fotoğraf makinem 
olmadığı zaman-
larda bile diye. 
Bazılarımız böyledir. 

Farkına varmadan kadrajlar yakalar, detaylar görür ve 
zihinlerinde bunları fotoğraf yaparlar. Böyle biriyseniz 
şanslısınız. İyi fotoğraf çekmek için binlerce fotoğraf gör-
meniz gerekir. Tabii ki temel veya ileri düzeyde fotoğraf 
eğitimi almak lazım öncesinde. Severek ilgilenirseniz 
her işte olduğu gibi fotoğrafta da hayli yol alırsınız. Bizler 
fotoğrafla amatör olarak ilgilenen insanlarız. Hırslardan 
uzak durmak iyidir. 

Vadi-i Meramlı olduğunuzu biliyoruz.Kadınların 
dışarıya çıkarken kullandığı namaz bezi diye tabir 
edilen örtü hakkında ve burada kullanılan kıyafetler 
hakkında bilgi verir misiniz?

Bu dediğiniz namaz bezi değil. Sokağa çıkarken 
kullanılan örtüdür. Adı yevreş. Artık orta yaşı çoktan 
geçmiş olanlar kullanıyor bunları. Bizim mahallenin çok 
farklı bir sosyolojik yapısı var. Eski gelenekler bir şekilde 
yaşatılıyor. Hanımlar eskiden çarşıya gideceklerse poşu 
denen kalın şal örtünürlerdi. Özel günlerde mesela 
düğüne gideceklerse kadife kumaştan şalvar giyerlerdi. 

Şimdi kalmadı diyebilirim. Eski erkek kıyafetlerini bilen 
zaten yok ki giyen olsun.

Bu arada Mahalle Mektebi dergisinin de görsel 
editörlüğünü yapıyorsunuz. Biraz da Mahalle Mekte-
bi’nden bahsedebilir misiniz?

Derginin kurucu ekibinden birkaç isim sayayım. 
Abdullah Harmancı, Ulvi Kubilay Dündar, Köksal 
Alver, Hasan Arslan ve ben. 2011 yılında başladığımız 
dergi maceramız büyük bir edebiyat çevresi oluşturdu. 
Türkiye’nin en önemli edebiyat dergilerinden biriyiz. 
Bugünlerde 45. sayının (Ocak-Şubat 2019) hazırlıklarını 
yapıyoruz. Bizden sonra ikinci hatta üçüncü bir edebiyat 
kuşağı geliyor. İlk günkü gibi heyecanla çalışıyoruz.

Mahalle Mektebi’nde kaleme aldığınız “Aks-i Su-
ret” başlıklı fotoğraf yazılarıyla ilgili neler söylemek 
istersiniz? 

Düzenli olarak yazmaya çalışıyorum. Yazılarım 
fotoğrafın tarihi, sosyolojisi ve felsefesiyle ilgili. Zaman 
zaman fotoğraf okumalarına dair yazdığım oluyor. Son 
üç yıldır devam ediyorum. Türkiye’de maalesef bu 
alanda yeterli üretim yok. 

“İyi bir fotoğrafçı aynı zaman da iyi bir gezgindir” 
diyebilir miyiz? Bildiğimiz kadarıyla gezmek de ho-
bileriniz arasında. Daha çok hangi şehirleri gezmeyi 
seversiniz? 

Ben yaz aylarında belirlediğim rotalar doğrultusunda 
ülke dışında seyahatler yapıyorum. Bir kısmı da iş vesi-
lesiyle yaptığım seyahatler. Bütün Avrupa’yı birkaç ülke 
hariç gezdim. Orta Asya’yı, Ortadoğu’yu, Uzak Doğuda 
Japonya’yı gördüm. Gezdiğim ülke sayısı 40’a yakın. Her 
fotoğrafçı gezecek imkan bulamayabilir ancak her gezgin 
fotoğraf çeker. Tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkmış 
şehirler görmek önceliğim.

Muammer Hocam birazcık da yayınlanan kitapla-
rınızdan bahsedebilir misiniz?

Yayımlanmış dört kitabım var. Havariler, Dinlerde 
Gayb İnancı, Putkıran (Bizans Kilisesinde İkonaklazm 
Krizi) ve Vâdi-i Meram. İlk üçü akademik, sonuncusu 
ise bir monografi. Beşinci kitabım da Hece Yayınlarında 
baskıya hazırlanıyor. Bir de seyahat kitabımın taslaklarına 
çalışıyorum. 

Bir eğitimci olarak gençlere kültür-sanat açısın-
dan neler tavsiye edersiniz?

Bir kere gençlerin öğrenme süreçlerinin içinde 
gönüllü olmaları lazım. Okul her zaman var ve vereceği 
bellidir. Kendini yetiştirmek isteyen gençler için her türlü 
imkan var şimdilerde. Kurumların, kuruluşların sos-
yal-kültürel program ve projeleri, üniversite toplulukları 
ve en önemlisi dergiler ve büroları var bizim olduğu 
gibi. Biz kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Okumayı çokça 
yapmalılar, yazma, çizme gibi özel ilgilerini pekiştirmek 
için ortamlarında olmalılar.

Değerlerimizi fotoğraflıyor

1982 yılında başladığı fotoğraf merakının kendisine sayısız bir fotoğraf arşivi oluşmasını sağladığını belirten 
Tarihçi Muammer Ulutürk, bugün fotoğrafçılık anlamında birçok önemli işlere imza attı. Ulutürk, çektikleri 

fotoğraflarla değerlerimizi ulusal ve uluslararası arenada ifade etmeye çalıştıklarını söyledi 

Tarihçi Muammer Ulutürk, Alaaddin Aladağ’a konuştu. Ulutürk, fotoğraf merakını ve geldiği noktayı anlattı.
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Akyürek, Derebucak’tan destek sözü aldı
AK Parti Konya Milletvekili Ta-

hir Akyürek, Derebucak ilçesinde 
esnafları ve vatandaşları ziyaret 
ederek, Derebucak Belediye Baş-
kanı ve Cumhur İttifakı Derebucak 
Belediye Başkan Adayı Ahmet Kısa 
için destek istedi. Akyürek, Cum-
hur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi 
halkın darbeye karşı verdiği şanlı 
direnişin doğal sonucu olarak orta-
ya çıktığını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl 
Seçim Koordinasyon Merkezinin 
31 Mart seçimleri öncesi organize 
ettiği ilçe ziyaretleri kapsamında 
Derebucak ilçesine bağlı Gencek, 
Pınarbaşı, Göynem, Çamlık’da es-
naflar ve vatandaşlarla buluştu.

AK Parti ve MHP ilçe başkan-
larının da katıldığı programlarda 
Derebucak Belediye Başkanı ve 

Cumhur İttifakı Derebucak Be-
lediye Başkan Adayı Ahmet Kısa 
için vatandaşlardan destek isteyen 

Tahir Akyürek, Cumhur İttifakı’nın 
15 Temmuz gecesi halkın darbeye 
karşı verdiği şanlı direnişin doğal 

sonucu olarak ortaya çıktığını ifade 
etti.

Gittiği mahallelerde kahvehane 

ve çay bahçelerinde de vatandaş-
larla sohbet eden Akyürek, Tür-
kiye’nin artık kendi insansız hava 

araçlarını, helikopterlerini, toplarını 
yapar hale geldiğini; Suriye ve Ku-
zey Irak’ta gerçekleştirilen birçok 
operasyanda yerli silah sistemleri 
ve hassas güdümlü mühimmatla-
rın kullanıldığını ve gelinen nokta-
nın gurur verici olduğunu söyledi.

İlçe esnafı ve vatandaşlar-
la görüşen Akyürek, gelen davet 
üzerine ilçede bulunan ve bölge 
ekonomisine önemli katkıları olan 
av tüfeği imalathanelerinden birini 
ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı. 
İlçe ziyaretlerinde karşılaştığı ka-
dınların Dünya Kadınlar Günü’nü 
de kutlayan Akyürek,  çocuklara da 
çeşitli hediyeler verdi. Akyürek, va-
tandaşların ilettiği bazı sorunlarla 
ilgili olarak ilgili birimleri telefonla 
arayarak sorunların çözümü konu-
sunda söz aldı.
n HABER MERKEZİ

Kalaycı Seydişehir’den 
destek istedi

Başkan Tutal’dan 
meclis üyelerine plaket

MHP Milletvekili Mustafa 
Kalaycı Seydişehir’de seçim ça-
lışmalarına katıldı. Kalaycı’nın il-
çeye gelişinde ilk durağı MHP ilçe 
teşkilatı binası oldu. Burada MHP 
İlçe Başkanı Eyüp Gül ve Cumhur 
ittifakının belediye meclisi adayları 
ile görüştü. Kalaycı burada yap-
tığı konuşmada parti olarak Sey-
dişehir’de Mehmet Tutal’ı Konya 
büyükşehir de ise Uğur İbrahim 
Altay’ı destekleyeceklerini anım-
satarak, “Genel başkanlarımızın 
Cumhur ittifakı oluşması sürecin-
de MHP tarafını yürütenlerin birisi 
de bendim. Pazarlık olmadı. Sami-
mi ve dürüst bir şekilde ahlaki bir 
anlaşma yapılan anlaşma. Türkiye 
zor bir süreçten geçiyor. Vatan el-
den giderse ne yaparız. Bize düşen 
Cumhur ittifakının başarı için var 

gücümüzle çalışmaktır.” dedi.
Kalaycı konuşmasını şu sözler-

le sürdürdü: “15 Temmuz’da Baş-
bakanı arayarak bu bir darbe girişi-
midir diye hükümeti uyaran Sayın 
Devlet Bahçeli oldu. Allah’ın izni 
ve halkımızın feraseti ile bu darbe 
püskürtüldü. Daha sonra terörle 
mücadelede büyük başarı sağlan-
dı. Yurt dışı operasyonları yapıldı. 
Elbette terörle mücadele MHP’nin 
desteği ile yürüyor.” Daha sonra 
Cumhur İttifakı’nın seçim irtibat 
bürosunu ziyaret eden Kalaycı, 
başkan adayı ve ilçe başkanları ile 
birlikte esnafları ziyaret etti. Ka-
laycının ziyaret programına MHP 
Konya İl Başkanı Murat Çiçek, 
MHYK üyesi Hüseyin Korkmaz da 
eşlik etti.
n AA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 2014-2019 döne-
mi son meclis toplantısında hiz-
metlerinden dolayı meclis üyele-
rine teşekkür ederek plaket verdi. 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, 2014-2019 döneminin 
son meclis toplantısında meclis 
üyeleri ile bir araya geldi. Başkan 
Tutal, şu ana kadar alınan tüm 
kararların istişare edilip, birik ve 
beraberlik içerisinde alındığını be-
lirterek, şeffaf ve verimli çalışmalar 
ürettiklerini söyledi. Başkan Tutal, 
“5 yıldır aldığımız kararları oy çok-
luğuyla değil oy birliği ile alarak 
ilçemize hizmet üreten, kavgadan, 
dedikodudan, gürültüden uzak, il-

çemiz menfaatleri için uyumlu ve 
iyi niyetli bir şekilde çalışan bele-
diye meclis üyelerimize şahsım, 
belediyemiz ve ilçemiz adına te-
şekkür ediyorum. Ortada bir başarı 
varsa bu bir ekip başarısıdır. Meclis 
üyelerimiz ile tanışmaktan ve ça-
lışmaktan onur duyuyorum” ifa-
delerini kullandı. Alınan kararların 
ve yapılan hizmetlerin tamamının 
Seydişehir’in menfaati için olduğu-
nu kaydeden Tutal, dönemin son 
meclis toplantısında meclis üyele-
rine hizmetleri için teşekkür ede-
rek plaket verdi. Toplantı günün 
anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi-
nin ardından son erdi.
n HABER MERKEZİ

Ahırlı ve Yalıhüyük’te coşkuyla karşılanan Başkan Altay, “Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Sizler 
arkamızda durduğunuz sürece, çözemeyeceğimiz problem, halledemeyeceği mesele yoktur” dedi

Altay: Gücümüzü
milletten alıyoruz

Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerine 
yaptığı ziyaretlerde büyük coşkuyla 
karşılanan Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı ve Cumhur İttifakı 
Konya Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Uğur İbrahim Altay, “Biz gü-
cümüzü sizlerden alıyoruz. Sizler 
arkamızda durduğunuz sürece, 
çözemeyeceğimiz problem, halle-
demeyeceği mesele yoktur. Bunun 
için gece gündüz çalışmaya hazırız. 
Sizlerden isteğimiz, 31 Mart akşa-
mında güçlü bir destek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı Uğur İbrahim Altay, Yalıhüyük 
ve Ahırlı ilçelerinde halkla buluştu. 
İlçe girişlerinde ilçe halkı tarafından 
coşkulu bir şekilde karşılanan Baş-
kan Altay’a AK Parti Konya İl Baş-
kanvekili Fahrettin Kulu ile MHP İl 
Başkanvekili Ahmet Kayaalp eşlik 
etti. Günün ilk ziyaretini Ahırlı ilçe-
sine yapan Başkan Altay, bedeli 23 
milyon lira olan, içinde prestij cad-
deler, mahalle yolları, alt yapı ve şe-
hir konaklarının olduğu bir çok yatı-
rımı Ahırlı ilçesine kazandırdıklarını 
belirtti.

31 MART ÜLKEMİZİN 
BEKASINI BELİRLEYECEK

31 Mart seçimlerinin sadece bir 
yerel seçimden ibaret olmadığına 
dikkat çeken Başkan Altay, “Sayın 
cumhurbaşkanımıza güçlü bir des-
tek istiyoruz. Asfalt, yol, kaldırım, 
şehir konağı, bunlar nasıl olsa yapı-
lır. Ama daha önemli bir şey var; Ço-
cuklarımıza bırakacağımız güçlü bir 
Türkiye’ye ihtiyaç var. Cumhurbaş-
kanımız masaya oturduğunda elinin 
güçlü olması gerekiyor. Sizlerin du-
asıyla masaya oturuyor ve tüm dün-
yaya ‘dünya beşten büyüktür, artık 
bu zulüm yeter’ diye ifade ediyor. 

Bizler gücümüzü sizlerden alıyoruz. 
Allah’ın izniyle sizler arkamızda dur-
duğunuz sürece, çözemeyeceğimiz 
problem, halledemeyeceği mesele 
yoktur. Bunun için gece gündüz 
çalışmaya biz hazırız. Sizlerden iste-
ğimiz, 31 Mart’ta güçlü bir destek” 
diye konuştu.

Başkan Altay, sözlerinin so-
nunda Ahırlı halkının talebi üzeri-
ne ilçeye yakışır bir düğün salonu 
yapılacağının da sözünü verdi. AK 
Parti İl Başkanvekili Fahrettin Kulu 
da AK Parti’nin kuruluşunun Türki-
ye için bir dönüm noktası olduğunu 
kaydederek, “AK Parti ile belediye-
cilik Türkiye’de adeta sınıf atlamış-
tır. Türkiye’nin her bir köşesi adeta 
yeniden imal edilmiştir. 31 Mart 
seçimlerinde de sizlerin vereceğiniz 
yetkiyle inşallah bu hizmetler daha 
güçlü bir şekilde devam edecektir” 
ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY VE KULU 
YALIHÜYÜK HALKIYLA BULUŞTU
Ahırlı ziyaretlerinin ardından, 

AK Parti İl Başkanvekili Fahrettin 

Kulu ile birlikte Yalıhüyük ilçesinde 
vatandaşlarla bir araya gelen Baş-
kan Altay, son 5 yıl içerisinde Yalı-
hüyük ilçesini adeta şantiyeye çe-
virdiklerini vurgulayarak, “Toplam 
18 milyon liralık yatırımla prestij 
caddesinden altyapı yatırımlarına, 
çocuk oyun gruplarından parklara 
kadar birçok proje hayata geçirildi. 
Bununla birlikte şehir konağımızın 
inşaatına başladık. 

Sizlere daha iyi hizmet sunmak 
için gayret ediyoruz. Bu seçim tüm 
dünyanın takip ettiği bir seçim. Bu 
meydanlardan hep birlikte söylüyo-
ruz; Cumhur İttifakı’nın arkasında 
en güçlü bir şekilde birlikte hep be-
raber, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, 
genciyle dimdik ayakta durmaya de-
vam ediyoruz.”

AK Parti İl Başkanvekili Fah-
rettin Kulu ise, “AK Parti ve MHP 
olarak, Cumhur İttifakı kurarak se-
çimlere bu şekilde girmekteyiz. İki 
saygıdeğer genel başkanımızın 15 
Temmuz’dan sonra yaptığı birlikte-
lik takdire şayandır” diye konuştu.

AKKİSE’DE COŞKULU KARŞILAMA
Yalıhüyük halkını ve esnafları da 

ziyaret ettikten sonra Ahırlı İlçesinin 
Akkise Mahallesine geçen Başkan 
Altay ve AK Parti İl Başkanvekili 
Kulu, burada da coşkulu bir şekilde 
karşılandı. Altay ve Kulu, Akkise’de 
esnafları ve vatandaşları ziyaret ede-
rek 31 Mart seçimlerinde destek is-
tediler.

Ahırlı ve Yalıhüyük programları-
na; Ahırlı Belediye Başkanı ve Cum-
hur İttifakı Ahırlı Belediye Başkan 
Adayı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı Ahırlı 
Belediye Başkan Adayı Hasan Koçer, 
Cumhur İttifakı Bozkır Belediye Baş-
kan Adayı Sadettin Saygı, AK Parti 
Ahırlı İlçe Başkanı Süleyman Özalp, 
AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı 
Seyfettin Pişkin, MHP Yalıhüyük 
İlçe Başkanı Hasan Akyıldız ve MHP 
Ahırlı İlçe Başkanı Adem Bülbül de 
katıldı. Seydişehir Belediye Başkanı 
ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet 
Tutal da Akkise programına katıldı.
n HABER MERKEZİ
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‘Yeni sanayi sitesi büyük önem arz ediyor’
Konya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanvekili ve Konya Tornacılar Es-
naf Odası Başkanı Emin Baranok, 
Konya’nın 30 yıldan fazla zamandır 
çözüm beklediği Eski Sanayi ve Ka-
ratay Sanayilerinin Çevre Bakanlı-
ğınca yürütülen projeyle Yeni Mo-
torlu Sanayine taşınmasının sanayi 
esnafı açısından büyük önem arz 
ettiğini söyledi. 

KONESOB Başkanvekili ve 
Konya Tornacılar Esnaf Odası Baş-
kanı Emin Baranok, “Konya’nın 
merkezinde kalan ve şehrin en 
önemli sanayi sitelerinden olan 
Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin 

bu zorlu süreçte yeni modern sa-
nayiye geçiş projesinde, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir 
Belediyesi, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı ve emeği geçen herkes-
le yeni bir hizmete adım atmanın 
mutluluğu içerisindeyiz” dedi. 

Baranok açıklamasında, “Türki-
ye’nin en modern ve alt yapı olarak 
da örnek teşkil bir sanayi sitesine 
vesile olmak, esnafımıza böyle bir 
sanayi sitesini kazandırmak adı-
na böyle önemli bir projenin her 
aşamasında içerisinde yer almak 
bizleri oldukça sevindiriyor” diyen 
Başkan Baranok, “Bu meşakkatli 
yolda kimi zaman zorlandık kimi 

zaman umutlarımızı yeşerttik ama 
esnafımız için büyük önem arz 
eden bu projenin hayata geçmesi 
konusunda elimizden gelenin her 
daim daha fazlasını yapmaya gay-
ret gösterdik” diye konuştu. 

2 milyon 600 bin metrekare-
lik bir alana oturacak Yeni Motor-
lu Küçük Sanayi Sitesi projesinin 
Türkiye’nin örnek sanayi sitelerinin 
başında geleceğini belirten Başkan 
Baranok, “Çevre ve Şehircilik Ba-
kanımız Murat Kurum Beyin ifade 
ettiği gibi, inşası Toplu Konut İda-
remiz tarafından üstlenilen Yeni 
Motorlu Küçük Sanayi Sitemizdeki 
dükkân ve işyerleri yüzde 10 pe-

şinat ve 120 ay vade imkânlarıyla 
esnaf ve sanatkârlarımızın hizmeti-
ne sunulacak. Torna, kaynakçılık ve 
oto tamirciliği gibi mesleklerde zor 
bulunan çırak ve kalfalarımız için 
sanayi sitemiz bir çekim merkezi 
olacak ve daha uygun ortamlarda 
yetişerek mesleklerimizin devamı 
sağlanacak” dedi. Başkan Baranok, 
“Bizlere yardımını esirgemeyen, 
desteklerini hiç eksik etmeyen de-
ğerli esnaflarım başta olmak üzere 
emeği geçen herkese bu büyük ve 
örnek teşkil eden proje için şükran-
larımı sunuyorum” diyerek sözleri-
ni tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Vali Toprak’ın eşi 
yılın kadını seçildi

Hutbe Yarışması’nın 
bölge finali yapıldı

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, 
Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şubesi tarafından yılın ka-
dını seçildi. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle Görmeyenleri Ko-
ruma Derneği Konya Şubesi, Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın 
eşi Dr. Funda Toprak’ı yılın kadını 
seçti. Bir otelde düzenlenen, gör-
me engelli bireyler ve ailelerinin 
de yer aldığı programda Dr. Funda 
Toprak’a çiçek ve hediye takdim 
edildi. 

Dernek başkanı Veli Özağan 
konuşmasında, derneğin 2005 
yılından bu yana toplumun çeşitli 
kesimlerindeki kadınları ‘Yılın Ka-
dını’ seçerek bir farkındalık oluş-
turma çabası içerisinde olduklarını 
söyledi. Özağan, bu güne kadar 

çeşitli engelli gruplarından oluşan 
kadınları seçtiklerini, bugün de 
Funda Toprak’ı yılın kadını olarak 
açıkladıklarını belirtti. 

Yılın kadını seçilen Dr. Funda 
Toprak, çok duygulandığını ifade 
ederek, “Ben bu toplantıya katı-
lırken Dünya Kadınlar Günü ne-
deniyle engelli ailelerimiz, engelli 
kadınlarımızla bir arada olmak için 
gelmiştim. Fakat derneğimizin, 
‘Yılın Kadını’ ödülünü vermesi be-
nim için gerçekten çok büyük bir 
sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyo-
rum. İnşallah engelli kadınlarımı-
zın her zaman yanında olarak bu 
ödüle layık olurum. Kadınlarımızın 
sorunlarının değil, sevinçlerinin 
ve başarılarının kutlanacağı nice 8 
Martlara diyorum” şeklinde konuş-
tu. n İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğü tarafın-
dan ülke geneli imam hatip liseleri 
arasında düzenlenen “Genç Ha-
tipler Hutbe Yarışması”nın bölge 
finali, 08 Mart 2019 tarihinde Ha-
cıveyiszade Camiinde gerçekleşti.

Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğünün ev sahipliğinde gerçek-
leşen yarışmaya Konya, Antalya, 
Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, 
Karaman ve Kırşehir’den toplam 
10 okul katıldı. Yarışmanın jüri 
başkanlığını ise Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu yaptı.

Yapılan değerlendirmeler so-

nucunda Karaman Anadolu İmam 
Hatip Lisesi bölge birincisi, Karatay 
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi 
bölge ikincisi, Isparta Işıkkent Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi de bölge 
üçüncüsü oldu. Programa İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu’nun yanı 
sıra Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, 20. Dönem Kon-
ya Milletvekili Abdullah Gencer, 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları 
Servet Altuntaş ve Erkan Yakışır, 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, şube müdür-
leri, öğretmenler ve öğrenciler ka-
tıldı.  n HABER MERKEZİ

Konya protokolü ve vatandaşlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile Hollanda’da üretilen 
semazen logolu ‘Rumi’ markalı ve üzerinde semazen figürü bulunan içki şişesine tepki gösterdi

Sessiz kalmadılar

“Gel ne olursan yine gel” an-
layışıyla insanlığı İslam’a davet 
eden ve dünyaya mal olmuş bir 
ilim adamı olarak dikkat çeken Hz. 
Mevlana, para kazanma uğruna 
edepsizliğin hedefi oldu. Hollan-
dalı bir firma tarafından üretilen 
alkollü içeceğe “Rumi” ismi ve-
rilerek, alkollü içeceğin logosuna 
semazen figürü eklenmesi tepkiyle 
karşılandı.  Konya’nın hatta tüm 
İslam aleminin önemli bir değeri 
olan İslam alimi Hz. Mevlana, her 
fırsatta İslam’a saldıran ve hakaret 
eden medeniyet yoksunu Batı’nın 
yeni bir edepsizliğinin hedefi oldu. 
Hollanda’da yeni üretilen “Vodka” 
olarak bilinen içkiye, Hz. Mevla-
na’nın Avrupa’da bilinen ismi olan 
“Rumi” adı verildi. “Vodka”nın lo-
gosu ise semazen figüründen olu-
şuyor.  Her fırsatta sözde medeni-
yet naraları atan Avrupa’da ortaya 
çıkan bu saygısız tutum, kapitalist 
ve emperyalist zihniyetin geldiği 
son noktayı da gözler önüne serdi.  

Tarihçi-Yazar Murat Bardak-
çı’nın gün yüzüne çıkardığı edep-
sizliği Yenigün Gazetesi de Konya 
gündemine taşımıştı. Hollanda’da 
üretilen ve ‘Rumi’ markasını taşı-
yan ‘semazen’ logolu içki şişesine 
Konya Protokolü sessiz kalmadı. 
Yaşanan olayın ardından Konya 
Protokolü ve vatandaşlar sosyal 
medyadan yaşanan edepsizliğe 
tepki gösterdi.  Konya protokolü ya-
şanan terbiyesizliğe karşı her türlü 
girişimde bulunacaklarına belirti-
ler.
‘GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPACAĞIZ’

İslam alimi Hz. Mevlana’ya 
karşı yapılan terbiyesizliğe Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay sessiz  kalmadı. Al-
tay yaşanan olayın üzerine sosyal 
medyada açıklama yaptı. Altay, 
“Hollanda’da “Rumi” ismiyle üre-
tilen alkollü içecek hususunda ge-
rekli girişimleri yapacağız. Hazreti 
Mevlana sadece Konya’mızın değil 
ülkemizin ve Dünya’nın önemli bir 

değeridir. Bu değeri korumak bizim 
önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

ODA BAŞKANLARI DA 
SESSİZ KALMADI 

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Oda-
sı Başkanı  Memiş Kütükcü, Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli-
ği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak Hollanda’da üretilen ve 
‘Rumi’ markasını taşıyan ‘sema-
zen’ logolu içki şişesine tepki gös-
terdi. Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk sosyal medya hesa-
bında yaptığı açıklamada, “Hollan-
da’da alkollü içeceğe Rumi ismini 
veren firmayı ve buna izin 
veren Hollandalı yetkilileri, 
değerimiz olan Hz. Mev-
lana’ya karşı sorumsuzca 
davranışından dolayı kını-
yorum. Konya olarak kabul 
etmeyeceğimiz bu duruma 
karşı her türlü hukuki hak-
kımızı kullanacağız” ifade-
lerini kullandı. Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü de sosyal medya 
adresinde yaptığı açıkla-
mada Hz. Mevlana, sadece 
Konya’nın, Türkiye’nin de-
ğil dünyanın ortak değeri 
olduğuna dikkat çekerek, 
“Hollanda’da “Rumi” ismi 
verilerek satışa sunulan al-
kollü içecekle ilgili sorum-
suzca davranan herkesi 
insanlık adına kınıyorum. 
Çünkü Hz. Mevlana, sade-
ce Konya’nın, Türkiye’nin 
değil  ‘Biz, hepimiz aynı 
mayadanız, aklımız da bir, 
başımız da’ sözleriyle tüm 
insanlığın ortak değeridir” 
şeklinde konuştu.

BAŞKAN KARABACAK’TAN 
SEMAZENLİ İÇKİ 

ÜRETİMİNE TEPKİ
Konya Esnaf ve Sa-

natkarlar Odaları Birliği 
(KONESOB) Başkanı Mu-
harrem Karabacak da se-

mazenli içki üretimine tepki gös-
terdi. Başkan Karabacak sosyal 
medya adresinde yaptığı açıkla-
mada, “Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
tepkisiyle öğrenmiş olduğumuz 
Hollanda’da “Rumi” isimli üretilen 
alkollü içecekle ilgili yapılacak tüm 
girişimlerde başkanımızın yanında-
yız. Şahsımız ve teşkilatımız böyle 
bir saygısızlığa duyarsız kalamaz. 
Değerlerimiz bizlerin önceliğidir. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza göstermiş oldukları hassasi-
yetten dolayı çok teşekkür ederiz” 
dedi.

KALAYCI VE KARA SESSİZ KALMADI
“Rumi” markalı içki şişesine bir 

tepki de MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı ve MHP Konya Mil-
letvekili Esin Kara’dan geldi. MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, se-
mazen logolu “Rumi” markalı içki 
şişesine sert tepki gösterdi. Kalay-
cı sosyal medyadan konuya ilişkin 
yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer 
verdi: “Hollanda’da bir alkol şişesi-
nin üzerine semazen koyup adına 
da Rumi yani Mevlana demişler. 
Edepsizler, alçaklar. Allah belanızı 

versin” ifadelerine yer verdi. 
MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara da sosyal medyada yap-
tığı açıklamada, “Hollanda ‘da 
“Rumi” ismiyle Semazen şişeli 
alkollü içecek üreterek bu reza-
lete imza atanları kınıyorum” 
ifadelerine yer verdi.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ DE 
SESSİZ KALMADI

Hollanda’da üretilen ve 
‘Rumi’ markasını taşıyan ‘se-
mazen’ logolu içki şişesine tep-
kiler sürüyor. Konya İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü de yaşanan 
edepsizliğe karşı açıklama yap-
tı. Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünden yapılan açıkla-
mada, “Hollanda’da 1001 adet 
imal edildiği belirtilen ve üze-
rinde “semazen” figürü bulu-
nan “Rumi” adlı votka markası, 
bugün dünya üzerinde birçok 
insanın kendisinden ve eserle-
rinden haberdar olduğu Haz-
ret-i Mevlâna sevenlerini rahat-
sız etmiştir.İnsanlar arasında 
hoşgörü düşüncesinin yaygın-
laşması konusundaki sembol 
şahsiyetlerin başında gelen 
Hazret-i Mevlâna ve onun öğ-
retisi Mevlevilik’e yönelik bu 
uygulama ve anlayıştan en kısa 
zamanda dönüleceğini temenni 
ediyoruz” denildi..
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay Mustafa Kalaycı Esin Kara

Muharrem Karabacak Memiş Kütükcü Selçuk Öztürk
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Aksaray’da 1 ayda 
17 bin araç denetlendi

Aksaray’da 1 ay içerisinde 17 
bin 531 araç denetimi yapan po-
lis, 5 bin 471 araç sürücüsüne 1 
milyon 804 bin 690 TL idari para 
cezası uyguladı. Aksaray’da halkın 
can ve mal güvenliğini sağlamak, 
meydana gelebilecek kazaları ön-
lemek amacıyla trafik denetimle-
rini aralıksız sürdüren İl Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denet-
leme Şubesi ekipleri, kural ihlali 
yapan sürücülere idari para cezası 
uyguluyor. Özellikle şehrin ana ar-
terlerinde gün boyu uygulama ya-

pan trafik ekipleri, Şubat ayı içeri-
sinde toplam 17 bin 531 otomobil 
ve sürücüsünü denetledi. Yapılan 
denetimlerde 5 bin 471 sürücüde 
trafik kusuru ve ihlali tespit eden 
polis, toplamda 1 milyon 804 bin 
690 TL idari para cezası kesti. 
Ayrıca kusurlu olan 201 otomobil 
trafikten men edildi. Şubat ayında 
Aksaray genelinde 1 ölümlü ve 48 
yaralanmalı trafik kazası meydana 
gelirken, 78 kişinin yaralandığını 
öğrenildi.
n İHA

Takla atan otomobilin 
sürücüsü yaralandı 

Ereğli’de otomobilin kontrol-
den çıkarak takla atması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
sürücü yaralandı. Kaza, Ereğli 
Karapınar yolu Kargacı Mahallesi 
mevkisinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Cuma Ali P.’nin 
kullandığı 42 JJ 405 plakalı oto-
mobil kontrolden çıkarak takla attı. 
Kazada otomobil sürücüsü yarala-

nırken araç kullanılmaz hale geldi. 
Kazayı görenlerin haber vermesiy-
le olay yerine gelen sağlık ekiple-
rinin ilk müdahalesinin ardından 
yaralı sürücü ambulansla Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Yaralı sürücü-
nün sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Karaman’da otlatmak için kiraladığı arazide, araziyi kiralamasına karşı çıkan şahıs tarafından 
tüfekle vurularak öldürülen kişinin o anları kendi cep telefonuna kaydettiği görüntüler ortaya çıktı

Öldürüldüğü anı cep 
telefonuna kaydetti

Olay, 4 Mart Pazartesi günü 
saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı 
Esentepe köyünde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Mikail Dural 
(35) kiraladığı arazide koyun otla-
tırken, arazi yakınında evi bulunan 
Bekir K. (45) ile kiraladığı arazi ne-
deniyle tartıştı. İddiaya göre Bekir K, 
araziyi kiralamamasını istediği Mi-
kail Dural’a, “Git buradan. Burasıyla 

ben ilgileneceğim” diyerek tartıştı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine Be-
kir K, tüfekle Mikail Dural’a ateş etti. 
Saçmaların hedefi olan kişi hayatını 
kaybederken, cinayet zanlısı Bekir 
K. evine gitti. Bu sırada olayı du-
yan Mikail Dural’ın yakınları araziye 
akın etti. Jandarma ekipleri de evde 
bulunan cinayet zanlısı Bekir K.’yı 
gözaltına alarak İl Jandarma Komu-

tanlığına götürdü. Cinayet şüphelisi 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 

ÖLÜM ANINI CEP TELEFONUNA 
KAMERASIYLA ÇEKMİŞ 

Olaydan sonra Mikail Duran’ın 
öldürüldüğü anları cep telefonu-
na kaydettiği ortaya çıktı. Mikail 
Duran’ın cep telefonu kamerasıy-
la çektiği görüntülerde, Duran’ın 

eşi ve karşı tarafın sopalarla kavga 
ettiği görülüyor. Kadınların kavga-
sının ardından Bekir K.’nın elinde 
tüfekle geldiği görüntülerde Mikail 
Duran’ın, ‘Sık ulan hadi sık’ dediği 
duyuluyor. Bekir K, Mikail Duran’a 
2 el ateş ediyor. Görüntüye ikinci 
ateşten sonra Mikail Duran’ın yere 
düştüğü ve etraftakilerin bağrışma-
ları yansıyor. n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Karaman’da bir aracın çarptığı porsuk telef 
oldu. Edinilen bilgiye göre, aracıyla merkeze 
bağlı Göçer Köyüne giden Hasan Hüseyin 
D., Sarıcık mevkisine geldiğinde yol ortasın-
da hareketsiz duran hayvanı fark etti. Ara-
cını hemen yol kenarına durdurarak yanına 
giden sürücü, araç çarpması sonucu ölerek 
telef olan hayvanın bir porsuk olduğunu fark 
etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdür-
lüğü yetkilileri Türkiye’nin birçok bölgesin-
de yaşayan porsuğun Karaman’ın dağlık 
bölgesi Bucakışla taraflarında da yaşamlarını 
sürdürdüğünü bildirdi. Sürüngenler ile 
fare yiyerek beslenen porsuğun, geceleri 
avlandığı için vatandaşlar tarafından fazla 
görülmediği öğrenildi. n İHA

Karaman’da önüne çıkan kediye çarpma-
mak için direksiyonu kıran motosiklet sü-
rücüsü ekmek fırınına daldı. Kazada fırının 
camları kırılırken sürücü yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, Emre E. (20), yönetimindeki 
70 BH 283 plakalı motosikletle sokak içeri-
sinde seyir halindeyken aniden önüne kedi 
çıktı. Kediye çarpmamak için motosikletin 
direksiyonu kıran Emre E., kontrolünü kay-
bederek ekmek fırınına daldı. Cam kırılma 
sesine evlerinden dışarıya çıkan vatandaş-
lar fırın dükkanının içerisinde motosikletle 
sürücüsünü yerde yatar vaziyette buldu. 
Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine ge-
len ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. n İHA

Aracın çarptığı
porsuk telef oldu

Kediye çarpmamak 
için fırına daldı

Karaman’da otomobilin park halindeki kamyonete ar-
kadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 
sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, Berat A. (37), yönetimindeki 70 
AC 465 plakalı otomobil virajı alamayarak direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halinde 
olan 70 DU 657 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı 
gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına 
koşarken, bir taraftan da durumu sağlık ekipleri ve polise 

bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapa-
tırken, sağlık görevlileri de yerde yatan yaralılara müdahale 
etti. Kazada otomobil sürücü ile otomobilde bulunan Mus-
tafa G. (59), Mehmet Ali K. (35), Ali Rıza M. (35) ve Olcay U. 
(62), yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kara-
man Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yeri in-
celeme ekibinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından 
araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırılırken, cadde yeniden 
ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı

Yaşlı adam, katilini 
evinde misafir etmiş!
Hüyük ilçesi Pınarbaşı Mahalle-

si’nde oturan Ahmet Bilgi, 2 Mart 
günü yalnız yaşadığı evinde başın-
dan tabanca ile vurularak öldürül-
müş halde bulundu. 3 yıl önce eşi 
Alime Bilgi ölen ve çocuğu olma-
yan yaşlı adamın cesedini 2 gün bo-
yunca camiye gelmemesinden şüp-
helenen mahalle sakinleri buldu.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU
Cinayetin ardından Konya İl 

Jandarma Komutanlığı, özel ekip 
kurdu. Pınarbaşı Mahallesi’ndeki 
evde detaylı inceleme yapan özel 
ekip, katil zanlısının tanıdık biri ol-
duğunu ve olay gecesi Ahmet Bil-
gi’ye misafir geldiği ihtimali üzerin-
de yoğunlaştı. Özel ekip, Bilgi’nin 
misafiri için kendi yatağının yanına 
başka bir yatak hazırladığını, çerez 
ve çay ikramında bulunduğunu 
tespit etti. Ancak, çay içilen bardak-

lar evde bulunamadı.  Özel ekip, 
katil zanlısının delil bırakmamak 
için bardakları yanında götürdüğü-
nü değerlendiriyor.

BUNU YAPANLAR BULUNSUN
Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Sa-

dık Pekdemir, yaşanan olayın ma-
halle halkını derinden üzdüğünü 
belirterek, ‘Muhtemelen o gece 
eve gelen biri tarafından bu olay 
yaşanmış. Tanıdığı biri  olduğunu 
düşünüyoruz, üç yıl önce eşini kay-
betti. Çocuğu olmadığı için yalnız 
yaşıyordu. Mahalleli tarafından çok 
sevilen ve sayılan biriydi. Bu olay 
hepimizi derinden üzdü. Bunu ya-
panların bir an önce bulunmasını 
istiyoruz”dedi. Muhtar Pekdemir, 
Bilgi’nin çilek yetiştiriciliği konu-
sunda köylülere öncülük ettiğini 
belirtti.
n DHA

Tartıştığı müteahhidi 
vurup, intihara kalkıştı

Konya’da inşaat firmasına ateş 
açıp müteahhit Ali Akyol’u (57) ta-
bancayla sol kolundan vurduktan 
sonra silahı başına dayayıp intihara 
kalkışan Menderes F. (57), ikna edi-
lip gözaltına alındı. Olay, saat 11.00 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Sakarya Mahallesi Vezirhan So-
kak’ta meydana geldi. Menderes F., 
arsa meselesi nedeniyle aralarında 
husumetli olduğu öne sürülen mü-
teahhit Ali Akyol’un sahibi oldu-
ğu inşaat firmasının önüne gelip, 
tabancayla içeriye doğru 2 el ateş 
etti. Bu sırada içeride oturan Akyol, 
kolundan hafif yaralandı. Menderes 
F., ardından tabancayı başına daya-
yıp, intihara kalkıştı. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk 
edildi. Çelik yeleklerini giyen polis-
ler Menderes F.’yi ikna etmek için 
çalışma başlattı. Menderes F., po-

lisin yoğun çabası sonucu bir süre 
sonra eylemine son verip polise 
teslim oldu. Menderes F. polislere, 
‘30 yıllık eşim evden gitti. Evim 
yok, eşim yok, ben ne yapacağım?” 
dedi. İlk müdahalesi olay yerinde 
yapılan Ali Akyol hastaneye kaldırı-
lırken, Menderes F. ise ifadesi alın-
mak üzere emniyete götürüldü.
n DHA
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, 
Dul ve Yetimleri Derneği tarafından 
düzenlenen “Vatan İçin Candan Ge-
çen Kadınlarımız” programında şehit 
ve gazi aileleri bir araya geldi. Şehitle-
rin, gazilerin vatan için öneminin an-
latıldığı programda şehit ve gazilerin 
fedakar eşlerine ve annelerine “Yılın 
Kadını/Annesi” payesi takdim edildi.

HER DAİM ŞEHİT VE GAZİ 
AİLELERİNİN YANINDAYIZ 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen programda konuşan 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, “Üzerinde 
bulunduğumuz, hüznümüzü de se-
vincimizi de birlikte yaşadığımız bu 
topraklar bizlere şehitlerimizin, gazi-
lerimizin emanetidir. Selçuklu ecda-
dımızdan günümüze şehitlerimiz ve 
gazilerimiz sayesinde Anadolu bizle-
re vatan olmuştur. Sizler, kahraman 
evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi 
al bayrağa sarıp kendilerini bekle-
yen cennete uğurladınız, Peygamber 
Efendimize komşu ettiniz. Rabbim, 
bizleri de onlara komşu etsin inşal-
lah” dedi. Başkan Altay, vatan, ezan, 
bayrak, istiklal ve istikbalimiz uğru-
na sevdiklerini toprağa veren şehit 
annelerinin, eşlerinin, yakınlarının, 
gazilerin ve gazi ailelerinin devlet 
olarak, millet olarak her zaman ya-
nında olduklarını belirterek, “Bu bi-

zim için asla ödeyemeyeceğimiz bir 
şükran borcudur” ifadelerini kullan-
dı. Konya Valisi Toprak, “Büyükleri-
mizin bize öğretmiş oldukları, bize 
intikal eden bu güzel geleneklerde 
kadınımızla ilgili çok güzel sözler 
vardır. Çok güzel davranış kalıpları 
vardır. Çok güzel öğütler vardır. Hz. 
Peygamberimizin belirtmiş olduğu 
gibi cennet anaların ayakları altında-
dır” şeklinde konuştu. 

KADINLAR İNSANDIR 
ERKEKLER İSE İNSANOĞLU

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta, herkesin vatan 
için emek veren ve canından geçen 
tüm kadınlara minnet borcu olduğu-
nu vurgulayarak şunları söyledi: “Sa-
dece bir günle değil, her gün anılan 
ve değerlendirilen hanımefendiler, 
üreten, çalışan ve emek veren ha-

nımefendiler olarak, ülkemize değer 
katmak adına büyük bir çabanın ve 
emeğin içerisinde olan hanımefen-
diler olarak karşınızdayız. Bu vatana, 
bu bayrağa, bu millete canını ver-
mekten bir adım bile geri durmayan, 
tarih boyunca emek veren ve canını 
veren pek çok hanımefendinin ruh-
larının şad olması ve mekanlarının 
cennet olmasını diliyorum.” MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kalaycı, kültürümüzde kadınlara ve-
rilen değerin bir günle sınırlı olmadı-
ğına dikkat çekerek, “Bizim için her 
gün kadınlar başımızın tacıdır. Bizim, 
inancımızda da kültürümüzde de ka-
dının ayrı bir yeri vardır. Annelerin 
ayaklarının altı cennet bahçelerinden 
bir bahçedir diyen yüce Peygambe-
rimizdir. Yine kültürümüzde çok de-
ğişik örnekler vardır. Merhum Neşet 

Ertaş diyor ki; kadınlarımız insandır, 
biz ise insanoğlu” cümlelerine yer 
verdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ge-
nel Başkanı Mustafa Işık da ilk kadın 
şehit Hz. Sümeyye’den başlayarak, 
tüm şehit olan kadınları rahmet ve 
minnetle andı.

‘YILIN KADINI/ANNESİ’ 
PAYESİ TAKDİM EDİLDİ 

Yapılan konuşmaların ardın-
dan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş 
Mustafa Çizmeci’nin eşi Emine Çiz-
meci’ye, Şehit Jandarma Kıdemli 
Üstçavuş İbrahim Altuntaş’ın annesi 
Elmas Altuntaş’a, Malûl Gazi Mer-
hum Ömer Çay’ın eşi Havva Çay’a 
ve Şehit Ayhan Avcu’nun eşi Zahide 
Avcu’ya şehit ve gazi anneleri, eşleri 
adına Yılın Kadını/Annesi payesini 
takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi 
Engelsiz Mehter Takımı’nın göste-
risiyle devam eden program, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Müzik 
Bölümü öğrencilerinin konseriyle 
son buldu. Duygusal anların yaşan-
dığı programa; Konya Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya 
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
Konya İl Jandarma Komutanı Ercan 
Yaşin, Hava Savunma Okulu ve Eği-
tim Merkez Komutanı Tuğgeneral 
Hasan Kaymaz, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl 
Başkanı Murat Çiçek ile şehit ve gazi 
aileleri katıldı. n HABER MERKEZİ

Başkan Toru, kadın 
gazetecileri ağırladı

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla Konya’da medya 
sektöründe çalışan kadınlarla bir 
araya geldi. Bacıyan-ı Meram 2 
binasında gerçekleşen buluşmada 
Başkan Fatma Toru, tam kadınla-
rın gününü kutladı.  

‘KADIN VE ERKEK BİR BÜTÜNÜN 
AYRILMAZ PARÇALARIDIR’
Kadınların hayatın her alanın-

da etkisini ve etkinliğini artırdığına 
işaret eden Başkan Toru, kadınla-
rın etkin olmanın da ötesinde med-
yaya artık neredeyse hakim bir ko-
numa geldiğini hatırlatarak bunun 
mutluluk verici bir gelişme oldu-
ğunu kaydetti. “Erkek ve kadın bir 
bütünün ayrılmaz parçalarıdır. An-
cak bunu hayata geçirmenin zor-
luklarını yaşıyoruz” diye konuşan 
Başkan Toru sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Bu topraklar bugünlerini 
erkekler kadar kadınlarına borçlu-
dur. Kadınlarımız, bu topraklar ve 
bu coğrafya kadar çilekeştir. Ancak 
her şeye rağmen dimdik bir elif 
gibi dik duran ve ayakta kalabilen 
güçtür kadın. Bu vesile ile sizlerin 
ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Gününü en içten dilek-
lerimle kutluyorum. 

‘MEDENİYETİMİZE SALDIRI 
KADINLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR’

Kadının kimliğine ve kişiliğine 
yapılan saldırıların tamamen şekil 
değiştirdiğine de işaret eden Baş-
kan Toru, “Medeniyetimize kar-
şı girişilen savaşın en ağır kısmı 
kadınlar üzerinden yürütülüyor. 

Kadın ve aile sürekli ve programlı 
bir saldırı altında. Geçmiş yüzyılda 
olduğu gibi önümüzdeki süreçte 
de bu saldırıları bertaraf etmek için 
mücadele etmek zorundayız. Çün-
kü aile kadının, kadın ailenin ka-
lesidir. Birbirinden ayrı düşünüle-
mez. Bu önemli mücadelede de en 
büyük görev yine kadına düşüyor. 
Kadınlarımızın, onurunu ayaklar 
altına almaya çalışanlara hak ettiği 
cevabı vereceğinden ve kimliğini 
koruyacağından en küçük şüphem 
yok” diye konuştu.  

‘HEM KADIN HEM MEDYACI 
OLMAK DÜNYANIN EN ZOR İŞİ’
Kadın medyacıların kadın ol-

manın zorluklarının yanı sıra sek-
törel zorlukları da yaşamak duru-
munda kaldıklarını belirten Başkan 
Toru, “Bir kadın günlük hayatında 
birçok rol üstlenmek zorunda ka-
lıyor. Anne olmak, eş olmak, çalı-
şan olmak… Medya sektörü yapısı 
itibariyle en zor mesleklerden biri. 
Siz bütün kadınların çektiği sıkın-
tıların yanında birde bu sektörün 
kendine has yoğunluğunu ve yor-
gunluğunu yaşıyorsunuz. Bu fe-
dakarlığınızı ne kadar övsek azdır. 
Bugünü en çok hak eden kesim-
lerden birisiniz. Bu sebeple sizlerin 
kadınlar gününü özel olarak kutla-
mak istiyorum” dedi. 

Başkan Toru ayrıca buluşmaya 
katılan tüm kadınların görüş, istek 
ve temennilerini de dinledi. Top-
lantı birlikte çekilen fotoğrafla son 
buldu.  
n HABER MERKEZİ

Seçim çalışmaları kapsamında Alaeddin Adliye tramvay hattında bir tramvaya binen Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, vatandaştan destek istedi

Tramvayda yolculuk
yapıp sohbet ettiler

31 Mart Yerel Seçimler için ça-
lışmalarına ara vermeyen Cumhur 
İttifakı Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, AK Parti MKYK 
Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun ile birlikte Alaaddin-Adliye 
tramvayına binerek yol boyunca va-
tandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, AK Parti İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, ilçe yöne-
tim kurulu üyeleri, AK Parti Karatay 
İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Er-
söz, ilçe kadın kolları yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe gençlik kolları yönetim 
kurulu üyeleri ile belediye meclisi 
üyesi adaylarının da katıldığı prog-
ramda Ahmet Sorgun ve Hasan Kıl-
ca, tramvayda tek tek vatandaşların 
taleplerini dinledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ol-
ması dolayısıyla kadın yolcuların gü-
nünü de kutlayan ve kadınlara çiçek 
veren Sorgun ve Kılca, Konya Adli-
yesi çevresindeki işyerlerini ziyaret 
ederek esnafları tek tek dinledi.

HEMŞEHRİLERİMİZİN 
GÜLÇÜ DESTEĞİYLE 

HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ
AK Parti MKYK Üyesi ve Kon-

ya Milletvekili Ahmet Sorgun, 17 
yıldır Türkiye’ye hizmet eden AK 
Parti kadroları olarak yeni bir sürece 
hazırlık yaptıklarına vurgu yaparak, 
“31 Mart’ta yeni bir seçim ve önem-
li bir imtihan var. 31 Mart Seçimleri 

gerçekten de hayati önemde. Ülke 
genelinde olduğu gibi Konyamızda 
da vatandaşlarımız belediye başkan 
adaylarımızı ve meclis üyesi adayla-
rımızı oylayacak. Ülkemizin bekası, 
milletimizin huzuru ve evlatlarımı-
zın geleceği için Konyalı kardeşleri-
mizden bir kez daha destek istiyo-
ruz. İnşallah 1 Nisan sabahı itibariyle 
yine hemşehrilerimizin güçlü deste-
ğiyle milletimize hizmet etmeye de-
vam edeceğiz” dedi.

KARATAYLI 
HEMŞEHRİLERİMİZLE İSTİŞARE 

EDEREK HAREKET EDECEĞİZ
Cumhur İttifakı AK Parti Kara-

tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca da aday olduktan sonra her 
gün hemşehrileriyle bir araya gel-
diklerini söyleyerek bu anlayışa yeni 
dönemde büyük önem vereceklerini 
söyledi.

Karatay’ın tüm kesimleriyle isti-
şare içinde olduklarının altını çizen 
Hasan Kılca, şunları kaydetti: “31 
Mart’taki seçim öncesinde Kara-
tayımızın dört bir tarafına giderek 
hemşehrilerimizle bir araya geli-

yoruz. Hizmet etme hedefiyle yola 
koyulduk ve inşallah 31 Mart akşa-
mında güzel netice alarak hemşeh-
rilerimizle ilçemize ve insanımız için 
en güzel projeleri yatırımları hayata 
geçireceğiz. 

Yeni dönemde de yine her fır-
satta vatandaşlarımızla bir araya 
geleceğiz. İstişareyle hareket etme 
ve hizmet etme anlayışına büyük 
büyük önem vererek ilçemiz ve Ka-
rataylı hemşehrilerimiz için hizmet 
edeceğiz.”
n HABER MERKEZİ

‘Kadınların sorunlarının
çözüm yeri TBMM’dir’

Eğitim-İş Konya Şubesi 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle düzenlediği kahvaltıda 
üyelerini buluşturdu. Kahvaltıda 
konuşan Eğitim-İş Selçuklu İlçe 
Başkanı Derya Şimşek, kadınların 
sorunlarına dikkat çekerken, Kadın 
sorunlarının çözüm yerinin TBMM 
olduğunu söyledi.

Eğitim-İş Selçuklu İlçe Başkanı 
Derya Şimşek, kadın sorunlarının 
çözüm yeri TBMM olduğunu belir-
terek, “8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar Gününün içi boşaltılmıştır. 8 
Mart kadınların toplumsal yaşam-
da ve siyasette eşitliği istediği gün-
dür. Yoksulluğa, şiddete ve eşitsiz-
liğe hayır deme günüdür. Çocuk 
gelinlere ve okula gönderilmeyen 
kız çocuklarını dile getirilme günü-
dür. Ülkemizde kadın katliamları 
ve cinayetleri 4 kat artmıştır. 2018 
yılında 1000’ne yakın kadın şiddete 
uğramış, 400’zün üzerinde kadın 
katledilmiştir. Kadın sorunlarının 
çözüm yeri TBMM’dir. Burada ele 
alınmalı ve çözüme kavuşturulma-
lıdır. Yerel yönetimlerde kadın hiç 
yoktur. Kadın sorunlarının çözümü 
noktasında samimiyet yoktur. Eği-
tim-İş kız çocuklarımızın okutulup, 
kadınlarımızın toplumun önüne 

çıkartılması için vardır. 8 Mart’ta 
salonlarda göbek atmakla kadın 
hakları gündeme gelip, çözülmez. 
Başta Başöğretmenimiz M. Ke-
mal Atatürk’ün annesi Zübeyde 
Hanım ve Kurtuluş Savaşımısın 
kahraman kadınlarımızı ve devrim 
şehitlerimizi kadınlarımızı saygı 
minnetle anarken, bize dayatılan 
her şeye hayır diyecek güçteyiz. 
Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar gününü kutlu-
yorum” dedi. Meram ilçe Başkanı 
Aslı Özbar ve öğretmenler günün 
anlamı üzerine konuşmalar yaptı. 
Kahvaltıya eşleriyle katılan bayan 
öğretmenler sohbet etme imkanı 
buldular. n HABER MERKEZİ

Yılın annesi ve kadını payelerini aldılar

Derya Şimşek
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EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

Fabrikamızın alüminyum döküm bölümüne 
Alüminyum döküm fabrikamıza 
tecrübeli 25 – 40 yaş arası 
personel alımı yapılacaktır   
Alüminyum dökümcü : 

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

- 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
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ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu Kontrol ve Otomasyon 
Bölümü’nden aldığım öğrenci 
kimlik kartımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

MEHMET ÜZÜMCÜ

Öğrenci No: 105039017

Z-463

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 

HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında 
istihdam edilmek üzere;

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
Sertifikalı veya Sertifikasız daha önce deneyimi olan 3 vardiyalı sistemde çalışabilecek bay güvenlik 
elamanı alınacaktır.
SEKRETER; 
Sekreterlik görevinde deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, Diksiyonu düzgün Bayan Sekreter 
alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.
DIŞ TİCARET; 
Lisans yada Önlisans mezunu, 
İleri derecede (uluslararası yazışma yapabilecek seviyede) İngilizce bilen (Tercihen 2 dil bilen)
Müşteri odaklı, yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş,
Sorumluluk sahibi ve yenilikçi, sonuç odaklı 
Takım çalışmasına önem veren, yeniliğe ve gelişime açık personel alınacaktır.

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunun 05/03/2019 tarihli almış olduğu karara 
istinaden: 30/03/2019 tarihinde saat:14:00 da Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No:178 Karatay-
KONYA adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul 
toplantısı gerçekleştirilecektir.Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,  yönetim 
kurulunun kar dağıtım önerisi onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin  incelemesine 
hazır bulundurulacaktır.Genel kurul toplantımıza , ortaklarımızın asaleten veya aşağıda gösterilen 
vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
KONYA TİCARET SİCİL
Ticaret Sicil No:7658
Gündem:
1-Açılış ve yoklama,
2-Divan heyeti teşekkülü ve divan heyetine toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
3-2018 yılı, yönetim  kurulu yıllık  faaliyet raporu ,  bilanço, gelir tablosu vb finansal tablolarının  
okunması, müzakeresi ayrı ayrı ibrasına sunulması,
4- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları,
5-Karın kullanım şeklinin dağıtımın değerlendirilmesi,
6-Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı tespiti,
7-Dilek ve temenniler , kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 
Pay sahibi olduğum/olduğumuz On-El un Fabrikası San.ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30/03/2019 
tarihinde saat:14:00 de  F.Çakmak Mah.Ankara cd. No:178 Karatay Konya adresinde geçekleştirilecek 
olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara 
bağlanması için oy kullanmaya.................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
NOT: VEKALETEN KATILIM OLDUĞU DURUMLARDA  VEKALETNAMENİN NOTER ONAYLI 
SURETİ   (1 ADET) (TOPLANTI TARİH, YER VE SAATİNİ İÇEREN ÖZEL VEKALETNAME OLMASI 
GEREKMEKTEDİR)

ON-EL UN FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 961243
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Arap öğrencilerden dünyaya kardeşlik mesajı
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Konya’da eğitim gören Arap ülke-
lerinden öğrencilere yönelik “Kar-
deşlik Günü” programı düzenledi. 
17 farklı Arap ülkesinden öğren-
cilerin kültürlerini Türkçe olarak 
sergilediği etkinlikte tüm dünyaya 
kardeşlik mesajı verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, İki Doğu İki Batı 
Uluslararası Öğrenciler Derneği ve 
Uluslararası Arap Ülkeleri Öğrenci 
Birliği tarafından Konya’da eğitim 
gören Arap öğrencilerine yönelik 
“Kardeşlik Günü” programı düzen-
lendi. Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de düzenlenen etkinliğe; Yemen, 
Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, 
Filistin, Suriye, Irak, Myanmar, 
Mısır, Sudan, Cezayir, Fas, Tunus, 
Moritanya, Somali, Libya, Katar ol-
mak üzere Konya’da eğitim gören 

17 Arap ülkesinden öğrenciler ka-
tıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle baş-
layan program, ülkelerini temsilen 
sahneye çağrılan öğrencilerin önce 
İstiklal Marşı’nı ardından Arap Ül-
keleri marşını söylemesiyle devam 

etti. Programda konuşan Arap Ül-
keleri Öğrenci Birliği Başkanı Mo-
hammed Saleh Alwainani, renk, dil 
ve kültür farkı olmasına rağmen bir 
arada olunmasının İslam kardeşli-
ğinin bir örneğini temsil ettiğini be-

lirtti. Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel 
ise, “Bizler kadim geleneğimizin 
ve devraldığımız güçlü değerle-
rin farkındayız. Bu amaçla ümmet 
coğrafyasındaki gençlerle, tüm 

dünyadaki gençlere hizmet etmek 
boynumuzun borcudur” ifadeleri-
ne yer verdi. Konuşmaların ardın-
dan öğrenciler tarafından söylenen 
Türkiyem şarkısı salondaki davetli-
ler tarafından büyük alkış aldı. Yö-

resel halk oyunlarının sergilendiği, 
şarkıların söylendiği ve birbirinden 
güzel şiirlerin okunduğu program-
da öğrenciler birbirlerini yakından 
tanımanın mutluluğunu yaşadı.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar Beyşehir’de 
seçim çalışmalarını sürdürmeye 
devam ediyor. 

Beyşehir Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Acar’la birlikte es-
naf ve vatandaşları ziyaret eden 
Uyar, “Çiftçiyi ithal tohuma mec-

bur ettiler, verimli tarım arazileri-
ni rant uğruna harcadılar. 

Allah’ın izni ile belediye Baş-
kanı olduğumuzda tarıma gere-
ken bütün destekler verilecek, 
kalitesi ve verimi yüksek ürün ye-
tiştirilmesi için çiftçimizle birlikte 
kalkınacağız” dedi.

‘TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL 

ZENGİNLİKLERİMİZE 
SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Cuma Namazı sonrası Beyşe-
hir’de kahvehanede vatandaşlarla 
sohbet eden Uyar, “Bir yanımızda 
Mevlana Hazretleri öbür yanımızda 
Şems-i Tebriz’i Hazretleri ve daha 
nice manevi şahsiyetler ile bezenmiş 
bir şehirde yaşıyoruz. Tarihi hanlar, 

hamamlar, medreseler, türbeler ve 
camiler ile her köşesi tarih kokan bir 
şehirdeyiz. Beyşehir Gölü Tuz Gölü 
onlarca doğal güzelliğin içindeyiz. 
Bulunan bu kültürel, tarihi ve doğal 
zenginliklerimizi kullanarak bölge-
mize turizmi artıracağız” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

‘Anlayışımız halkın her 
ihtiyacına koşan belediyecilik’

Saydam: Modern semt
pazarları yapacağız

31 Mart yerel seçim çalışma-
ları kapsamında Ereğli ilçesine çı-
kartma yapan Saadet Partisi Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Av. Hasan Hüseyin Uyar’ı Saadet 
Partisi Ereğli Belediye Başkan Ada-
yı Nazım Seyhan ve beraberindeki 
Saadet Partili teşkilat mensupları 
karşıladı.

Sabahın Erken saatlerinde es-
naf ve vatandaşları ziyarete baş-
layan Saadet Partisi Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı 
Uyar, Türkiye’nin bütün il, ilçe ve 
beldelerinde aday çıkaran tek par-
ti olduklarını belirterek, “İnançlı 

ve azimli kadrolarla çıktığımız bu 
yolda dara düşenin müracaat ede-
bildiği, doğumdan ölüme halkın 
her ihtiyacına koşan, şehrin bütün 
insanlarına kapısı açık olan, her 
kademeden ve hangi siyasi parti-
den olursa olsun herkesle ülke ve 
şehir sorunlarını konuşan, vatan-
daşına televizyon ekranlarından 
ya da billboardlardan değil yüzyü-
ze görüşen, sorunları dinleyen bir 
belediyecilik anlayışı ile hareket 
etmek istiyoruz” dedi. Uyar, Ereğli 
ziyaretinin ardından Halkapınar’da 
da esnaf ve vatandaşla buluşarak 
destek istedi.  n HABER MERKEZİ

Seçim çalışmaları kapsamında 
Yenişehir Mahallesini ziyaret eden 
Saadet Partisi Meram Belediye 
Başkan Adayı Hüseyin Saydam 
mahalle sakinleri ile görüştü. Kendi 
doğduğu mahallede bulunmaktan 
çok mutlu olduğunu, bu mahalle-
nin son dönemlerde şehirleşme ile 
çok değiştiğini hala da dönüşüm 
yaşamakta olduğunu belirtti.

Yenişehir Pazarını da ziyaret 
eden Saydam pazarcı esnafla-
rı ile de görüştü. Saydam yaptığı 
açıklamada “Birçok semt pazarı 

gibi Yenişehir Semt Pazarında da 
hem vatandaşımız hem de pazar-
cı esnafımız açısından yaşadığımız 
zamana göre bir takım gereksi-
nimlerin çok gerisinde olduğunu 
müşahede ettik. Ama Saadet Par-
tisi olarak yaşanabilir şehirler inşa 
etme hedefinde olan bizler inşallah 
pazar yerlerinin de şehirleşmeye 
uygun bir şekilde modern hem 
esnafın hem vatandaşımızın rahat 
alış veriş yapacağı yerler haline ge-
tireceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

TYB Konya Şubesi’nde konuşan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “Tarihi konuları işlerken gerçeklerden 
uzaklaşmadan ve kendimiz emin olmadan sırf popülizm uğruna gerçekleri tahrif etmemeliyiz” dedi

Gerçekler popülizme
kurban edilemez!

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi tarafından düzenlenen kon-
ferans serisinin bu haftaki konuğu 
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl “Orta As-
ya’dan Anadolu’ya Türkler” konu-
sunu anlattı. Sözlerine “Bir tarihçi 
araştırdığı konuyu önce kendisi kav-
rayıp, inanmalı ardından başkaları-
na anlatmalı” diyerek başlayan Prof. 
Dr. Ahmet Taşağıl, “Tarihi konuları 
işlerken gerçeklerden uzaklaşma-
dan ve kendimiz emin olmadan sırf 
popülizm uğruna gerçekleri tahrif 
etmemeliyiz” dedi.

Türk tarihini daha iyi anlaya-
bilmek ve öğrenebilmek için ana 
kaynaklara inmek gerektiğini dü-
şündüğünü ve bunun için de Çince 
öğrendiğini söyleyen Taşağıl, “Çin 
yıllıklarından ve Çinli devlet adam-
larının hatıratlarından edindiğim 
bilgiler ışığında kitaplarımı kaleme 
aldım. Daha sonra rahmetli Servet 
Somuncuoğlu ile birlikte saha araş-
tırmalarına başladık. Elde ettiğimiz 
bulgular ile Çin yıllıklarından oku-
duklarımızı bir araya getirip daha 
ciddi ve daha doğru bir tarih algısı 
oluşturma gayreti içerisinde olduk. 
Bunu büyük ölçüde başardığımızı 
düşünüyorum” dedi.

MACARİSTANDA AVAR 
MEZARLARI BULUNDU

Türklerin Orta Asya’dan Av-
rupa’nın ortası olan Macaristan’a 
kadar geniş bir alanda hareket et-
tiklerini, bu yüzden de bu bölgeler-
de yapılan kazılarda aynı kültüre ait 
birçok kalıntı bulunduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Taşağıl, “Karadeniz’in üze-
rinden Balkanlar’a geçen Peçenekler 
bu bölgede 200 yıldan fazla etkili 
olmuşlardır. Yine Macaristan’da 
yapılan kazılarda Avarlardan kalma 
yüzlerce mezar bulunmuştur. Türk-
ler yüzlerce yıl Avrupa’da var olmuş 
ve buranın tarihinde önemli roller 
oynamışlardır.” dedi.

ŞARTLAR GÖÇERLİĞE ZORLADI
Türklerin M.Ö 700’lü yıllara 

kadar yerleşik bir hayata sahip ol-
duklarını, ağaçtan yapılmış evler-
de yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. 
Taşağıl, “Bölgede meydana gelen 
kuraklık ve kıtlıklar Türkleri sahip 
oldukları hayvanların karnını do-
yurmak için göç etmeye zorladı. Bu 
göçler sürekli bir yerden bir yere 
savrulmak şeklinde olmadı. Kendi-
lerine kışlak ve yazlıklar edindiler. 
Her boy sahiplendiği arazi arasında 
mevsimlik göçler yaptılar. Göç süre-
leri ve mesafeleri uzun olan boylar 
sadece hayvancılıkla geçindiler. Göç 
işlemini bir hafta gibi kısa sürede 
gerçekleştirebilen boylar ise ziraat-
la da ilgilendiler. Bu hayat tarzı yü-
zünden büyük şehirler kurmadılar, 
büyük tapınaklar inşa edemediler. 
Ama bu durum onların medeni ol-
madığına yorumlanmamalı. Türkler 
ilmikli halıyı ilk bulan toplumdur. 
Onlar kurganlar ve balballar ile o 

günden bu güne mesajlarını ulaştır-
mışlardır.” dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÖKTÜRK 
DEVLETİNİN DEVAMIDIR

Türk tarihine bütüncül bir göz-
le bakılması gerektiğini ve Türk’ü 
anlamanın Göktürkleri iyi tanımak 
geçtiğini belirten Prof. Dr. Ahmet 
Taşağıl, “Bu gün Göktürkler diye 

bahsettiğimiz devletin asıl ismi 
“Türk Kağanlığıdır” . Türk boylarını 
oluşturan bütün boylar bu devletin 
bayrağı altında toplanmışlardır. Bu 
kağanlığın kurduğu düzen sonrasın-
da Türk Milleti Oğuz Yabguluğunu, 
Selçukluyu ve Osmanlıyı kurmuş-
tur. Türkiye Cumhuriyeti, Göktürk-
lerin devamıdır. Başta söylediğim 
gibi Türk Milletinin tarihte bıraktığı 
en büyük iz halen devam ediyor ol-
masıdır.” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencileri, akade-
misyenler ve kültür insanları tarafın-
dan dolup taşan salondaki büyük ilgi 
ve soru cevap faslı programı oldukça 
renklendirdi. Soru cevap faslından 
sonra Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Erten, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı ve Öğretim Görevlisi 
Ahmet Şimşek Prof. Dr. Ahmet Ta-
şağıl’a günün hatırasına bir plâket 
takdim ettiler.
n HABER MERKEZİ

‘Tarıma gereken desteği vereceğiz’

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
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3. Mehmet, 26 Mayıs 1566 yı-
lında doğmuş olan 92. İslam Halifesi 
ve 13. Osmanlı padişahıdır. Ölümüne 
kadar tahtta kalan padişahın annesi 
Safiye Sultan, babası ise 3. Murat’tır.  
İsmini, Fatih Sultan Mehmed’e benze-
mesi için, büyük dedesi Kanuni Sultan 
Süleyman koydu. Orta boylu, kumral 
saçlı ve güzel yüzlüydü. İyi bir ilim tah-
sili yaptı ve Tacü’t-Tevarih yazarı Hoca 
Sadeddin Efendi’den dersler aldı. 
Şehzadeliği Pir Mehmet Azmi Efende 
ve İbrahim Cafer Efendi gibi alimler-
den tahsil almakla geçmiştir. 1583 
yılında Manisa Sancağına atanmış, 
1595 yılında babasının ölümüyle 19 
kardeşini öldürterek, tahta çıkmıştır.

Sultan Üçüncü Mehmed, annesi-
ni çok sever, sayar ve dinlerdi. Bun-
dan yararlanan annesi Safiye Sultan, 
Osmanlı sarayında hâkimiyet kurdu. 
Dindar olup, tasavvufa da son derece 
meraklıydı. Hz. Muhammed (s.a.v)’in 
ismi anılınca, saygısından derhal aya-
ğa kalkardı. Üçüncü Mehmed devri, 

duraklama dönemine rastlar. Sultan 
Üçüncü Mehmed, kolayca üzüntüye 
kapılır, yemekten, içmekten kesilirdi. 
Celâlî isyanları ve İran savaşlarının 
çok uzun sürmesi onu büyük üzün-
tü içinde bıraktı. İçkiyi sıkı bir şekilde 
yasaklayıp, bütün gizli meyhaneleri 
kapattırdı.

Tahta çıktığında babasının zama-
nından devam etmekte olan Avustur-
ya savaşı sebebiyle, Eflak ve Avus-
turya sorunlarına el atmıştır. 1595 
tarihinde kuşatılan Estergon Kalesi, 
2 Eylül 1595 yılında Avusturyalılar ta-
rafından alınmıştır. Eflak Prensi Mihai 
üzerine sefer düzenleyen Sinan Paşa, 
Tırgovişte ve Bükreş’i ele geçirdikten 
sonra Mihai’nin saldırısına maruz kal-
mıştır. Ağır kayıplar verip, çekilmek 
zorunda kalmışlardır. Estergon’dan 
sonra Tuna kıyılarındaki Vişagrad’ta 
düşman eline geçmiştir. Bu hezi-
metler yeniçerilerin tepkilerine neden 
olmuştur. Sultanın sefere çıkmasını 
isteyen yeniçeriler, bu isteklerini dile 

getirmişlerdir. 3. Meh-
met devlet büyüklerini 
toplayarak, sefer hazır-
lıklarına girişti. Annesi 
Safiye Sultan’ın karşı 
çıkması üzerine ‘’Valide 
biz Sultan oğlu sultanız, 
kullanmayacaksak Eyüp 
Sultan Camiinde niçin 
kılıç kuşandık? Kara-
rımız kesindir, sefere 
çıkacağız. Taht uğruna 
devleti feda edemeyiz.‘’ demiştir. 
20 Haziran tarihinde sefere çıkan 3. 
Mehmet, 12 Ekim 1596 tarihinde Eğri 
Kalesini almıştır.

 Eğri Kalesinin alınmasından 
sonra ilerleyen ordu, 15 Ekim 1596 
tarihinde Haçova mevkiinde Avrupa-
lılardan oluşan büyük bir orduyla kar-
şılaşan Osmanlılar sayıca daha azdı. 

Avusturya Arşidükü ida-
resindeki Haçlı ordusu, 
Osmanlıları tüfek atışları 
ile karşıladı. Akıncıların 
büyük mücadelesi ile 
26 Ekim 1596 tarihinde 
Haçova zaferi kazanılarak, 
Viyana yolu açılmış oldu. 
Bunun ardından İstan-
bul’a dönen 3. Mehmet, 
Avusturya cephesine 
Satırcı Mehmet Paşa’yı 

atamıştır. Tata Kalesini geri alan Paşa, 
Vaç bölgesindeki savaşta başarı gös-
teremedi. Avusturya ile barış görüş-
meleri sonuçsuz kaldı. 1594 tarihinde 
Avusturyalılar Yanıkkale’yi aldılar.

 Başarı gösteremeyen Satırcı 
Mehmet Paşa’nın idamıyla, yerine 
gelen Sadrazam Damat İbrahim Paşa 
ordunun başına geçerek, Belgrad’a 

geldi. Barış isteyen Avusturyalı-
lar, Hatvan ve Eğri’yi geri vermeyi 
önerseler de, Osmanlılar Novigrad, 
Estergon, Yanıkkale ve Filek’i istedik-
lerinden antlaşma sağlanamadı. Kışı 
Belgrat’ta geçiren ordu Kanije Kalesini 
kuşattı. İçerideki esir Osmanlı asker-
lerinin barut deposunu havaya uçur-
masına rağmen, Emmanuel komuta-
sındaki ordu kalenin yardımına geldi. 
İki ateş arasındaki Osmanlılar kırk gün 
sürecek olan kuşatmanın başarılı bir 
şekilde sonuçlanmasını sağlamıştır. 
Kanije alındıktan sonra, Beylerbeyliği 
merkezi buraya alınarak, başına Tirya-
ki Hasan Paşa getirilmiştir. Damat İb-
rahim Paşa’nın başarısı 3. Mehmet ta-
rafından övgüyle karşılandı. Kanije’yi 
geri almak isteyen Ferdinand, yeni 
bir kuşatmaya başladı. İki ay süren 
kuşatmada kale başarıyla korundu. 
18 Kasım 1601 tarihinde Osmanlılar 
yeni bir başarıya imza atarak, düşma-
nı yenmiştir. 1603 tarihinde ise Ester-
gon, İstolni- Belgrad geri alınmıştır.

Safeviler ile olan ilişkiler: 1590 
yılında imzalanmış olan barış antlaş-
masını bozan Safeviler, Osmanlıların 
Avusturya ile savaşını fırsat bilerek, 
kaybettikleri toprakları geri almak iste-
diler. Celali isyanlarının kargaşalığın-
dan faydalanarak, 25 Ağustos 1603 
yılında Osmanlılara karşı savaş açtılar. 
Revan ve Tebriz’i alan Şah Abbas, iler-
lemesini sürdürdü.

Safevilerle savaş devam eder-
ken 38 yaşında olan, 3. Mehmet 26 
Aralık 1603 tarihinde vefat etmiştir. 
Cenazesi Ayasofya Camiindeki tür-
besine gömülmüştür. Divan edebi-
yatında Adli mahlasıyla şiirle yazan 3. 
Mehmet sessiz yapısıyla bilinen bir 
padişahtı. 8 yıllık saltanatında yaptır-
dığı eserler arasında süt annesi için 
Gölmarmara Halime Hatun Camii ve 
Külliyesi, annesi adına Yeni Valide 
Camii ve Külliyesini yaptırmıştır. Yeni 
Camiinin temeli de onun zamanın da 
atılmıştır. Yerine oğlu 1. Ahmet tahta 
geçmiştir.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 28
SULTAN 3 MEHMET

Babalar, çocuklarıyla
etkinlikte buluşturuldu

Özel Gençlik Anaokulunda 
hafta sonu aile katılım etkinlikle-
ri çerçevesinde ‘Babam ve Ben’ 
etkinliği yapıldı. Yıl içerisinde öğ-
rencilere uygulanan bilişsel oyun 
programı babaların katılımı ile bir-
birinden renkli görüntülere sahne 
olurken, babalar hafta sonu çocuk-
larıyla kaliteli zaman geçirmenin 
tadını çıkardı.

Okul Müdürü Aliye Duman 
Gençlik Anaokulu’nda uygulanan 
bilişsel oyun programının kaliteli 
zaman geçirme anlamında çok kıy-

metli olduğunu belirtti. Programın 
en önemli özelliğinin aile katılımı-
nın aktif olarak sağlanması ve çift 
yönlü bir eğitim imkânının çocuk-
lara ve babalara sunulmuş olması 
olduğunu kaydeden Duman, okul 
aile iş birliği içerisinde yapılan bu 
tür etkinliklerin artarak devam 
edeceğini belirtti. 

Program Aliye Duman’ın et-
kinliğe katılan babalara teşekkür-
leri ve fotoğraf çekimleriyle son 
buldu.
n HABER MERKEZİ

Yöntem Koleji’nin okulda dü-
zenlediği şivlilik etkinliğine öğren-
cilerin ilgisi yoğun iken, gelenek-
lerimizi de yaşayarak öğrendiler. 
Konya ya özgü bir gelenek olan ve 
üç ayların başlangıcı sayılan Şivlilik 
gününde Yöntem Koleji tarafından 
okulda bir şivlilik etkinliği düzen-
lendi. Etkinliğe öğrencilerle birlikte 
velileri, okul idarecileri ve öğret-
menler katıldı. Yöntem Koleji Okul 
Müdürü Mehmet Tekin öğrenci-
lere geleneklerimizi de yaşatarak 
öğretiyoruz diyerek, “ Mübarek 3 
Ayların başlangıcı sayılan Şivlilik 

Etkinliğini coşkulu bir şekilde oku-
lumuzda düzenledik. Bu etkinliğe 
öğrencilerimiz eksiksiz katıldı. Et-
kinliği düzenlemedeki amacımız, 
öğrencilerimizin geleneklerimizi 
yaşayarak öğrenmesi ve asırlardır 
devam eden kardeşlik, paylaşmak 
gibi duyguların da bir daha ön pla-
na çıkması oldu. Bu önemli etkin-
likte öğrencilerimiz geleneklerimi-
zi yaşayarak öğrendi. Etkinliğimize 
katılan öğrenci velilerimize, öğret-
menlerimize ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızrak, “Ülke nüfusunun yüzde 2-3’ü kadar olan üs-
tün zekalı çocukları bulup yetiştirmek ve katma değeri yüksek ürünler ürettirmek gerekiyor” dedi

Üstün zekalı çocuklar
katma değer üretmeli

TEYAD’da “Ülkelerin Gizli 
Hazinesi Üstün Yetenekli Çocuk-
lar ve Kalkınmadaki Rolleri” ko-
nuşuldu. Tüm Eğitim Yardımlaş-
ma Araştırma Derneği’nin Cuma 
sohbetlerinde Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızrak “Ülkele-
rin Gizli Hazinesi Üstün Yetenekli 
Çocuklar ve Kalkınmadaki Rolle-
ri” üzerinde durdu. Mızrak, “Ülke 
nüfusunun yüzde 2-3 arasında 
olan üstün zekâlı çocukları bulup 
yetiştirerek katma değeri yüksek 
ürünler üreterek hedefimiz olan 
en gelişmiş 10 ülke arasına gire-
biliriz” dedi.

Ömer Lütfi Ersöz’ün Cengiz 
Numanoğlu’ndan “Gerçek Müs-
lüman” isimli şiirini okumasından 
sonra Prof. Dr. Zekeriya Mızrak 
konuşmasının başında dünyanın 
en stratejik bölgesinde bulundu-
ğumuzu, Doğu ile Batı arasında 
geçiş ülkesi olduğumuzu, enerji-
nin % 70’inin bölgemizde çıkarıl-
dığını ve Batı’nın enerji ihtiyacını 
en kolay olarak Türkiye’den te-
min edebileceğini belirtti.

İstanbul’dan Münih ve Mek-
ke’ye üç saatlik bir uçuş mesa-
fesinde olduğumuzu ifade eden 
Mızrak, “Geniş bir coğrafyaya 
hâkim durumdayız. Bu ülke geç-
mişte kendi haline bırakılmadığı 
gibi bundan sonrada kendi hali-
ne bırakılmayacaktır. Darbelerin 
insanların rehavete erdiği cuma 
günleri yapıldığını, tarihsel sü-
reçte Türkiye’nin yaşadığı sıkın-
tıları “1984 yılında başlayan PKK 
terörü, 28 Şubat sürecinde post 
modern darbeyle Başbakan Erba-
kan’ın iktidardan uzaklaştırılması, 
TBMM araştırmalarına göre 300 
milyar dolar ülke zarara uğratıldı. 
Yüzde 40-60 arasında faizle alı-
nan para devlete % 100-140 ara-
sı satılarak kazanılan para kendi 
şirketlerine aktarılarak bankala-
rın içi boşaltıldı. 53 milyar dolar 
iç edildi. e-muhtıra, Gezi olayları, 
17-25 Aralık, 15 Temmuz hain 
darbe olayları atanmışlarla seçil-
mişler arasında bir ayrışmaya se-
bep oldu.”

DÜNYANIN HİÇ BİR ÜLKESİ 
BU DURUMA DAYANAMAZ

60 yıl içerisinde ülkede bir-

çok kırılma yaşandığını, dünyanın 
hiçbir ülkesinin bu duruma da-
yanamayacağını belirten Mızrak, 
“Türkiye her zaman hedef tah-
tasına konulmuştur. Türkiye’nin 
potansiyeli olduğu için hedefe 
alınmaktadır. Hedef alınan ül-
kenin çocukları iyi yetiştirilirse 
problem yoktur. “Yıllarca ülke-
nin Alevî-Sünnî, Türk-Kürt, Sağ-
cı-Solcu, Laik-Anti laik çatışma-
larıyla ayrıştırılmaya çalışıldığını, 
insanın doğduğu yeri ve ailesini 
seçme hakkının olmadığını, etnik 
kimliğe göre üstünlüğün olama-
yacağını, üstünlüğün ancak takva 
ile mümkün olduğunu söyledi.

KAYBEDEN HEP BİZ OLDUK
Kendilerinin ifadesiyle “şart-

lar olgunlaşınca” 12 Eylül Dar-
besi’nin yapıldığını, insanların 
birbirine düşürülerek kaybede-
nin hep biz olduğumuza vurgu 
yapan Mızrak , “Eğitime, sağlığa 
ayıracağımız parayı savunmaya 
harcadık. Bu durumu görmemiz 
gerekir, bizim dezavantajlardan 
kurtulmamızın tek yolu genç nü-
fusumuzu yetiştirmektir. Med-
yan yaşımız 30 yaştır. Bu genç 
nüfusumuzu bilim ve teknikle 
tanıştırırsak bir hedef gayesinde 
birleştirdiğimizde en gelişmiş ül-
kelerden biri oluruz” dedi.

EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ 
GENÇ NÜFUSUMUZ

GSMH’ye göre ülkeleri sırala-

yan Mızrak yılda 20 trilyon dolarla 
ABD’nin olduğunu, Çin, Japonya, 
Almanya, İngiltere’nin sıralandı-
ğını, 2023’te 2 trilyon dolar üre-
tip GSMH’de ilk on ülke arasına 
girme hedefimizin bulunduğunu 
ancak bu mevcut eğitim sistemiy-
le buna ulaşmamızın mümkün 
olmadığını belirterek “ Nitelikli 
inşalarla bu hedefe ulaşabiliriz. 
Şu anda yıllık 800 milyar dolar 
GSMH’miz var. Allah’ın her ül-
keye bahşettiği bu üstün zekalı 
çocuklar birer hazinedir.” Mızrak, 
Çan Eğrisi metodu üzerinde dura-
rak ülke nüfusunun %2-3 arasın-
da üstün zekalı çocuklar bulun-
duğunu; ailede, okulda, çevrede 
ilgiyi göremeyen çocukların içine 
kapandığını, sorularına cevap bu-
lamayınca çevreden dışlandığını 

ifade etti.
ÜLKENİN GELECEĞİ ÜSTÜN 

ZEKÂLI ÇOCUKLARDA
Sıradan insanlar sıra, masa 

sandalye üretirken bu üstün 
zekâlı çocukların katma değeri 
yüksek ürünler üretebileceği üze-
rinde duran Mızrak, “Üç yaşında 
keşfedilen bir çocuk 23 yaşında 
üretir hale gelebilmektedir. Baş-
ka ülkelerden de üstün zekâlı ço-
cuklar devşirilebilmektedir.” THY 
örneğini veren Mızrak dünyanın 
en çok noktasına uçan 25 bin çalı-
şanıyla 4,3 milyar değerinde olan 
THY karşısında 55 çalışanıyla 
19 milyar dolar değeriyle What-
sApp’ın bulunduğunu vurguladı.

Mızrak, “Üstün zekalı çocukla-
rı bulup yetiştirmeliyiz. Bu yolda 
oldukça geç kaldık. Bu çocuklar 
bizi çağ atlatıp geleceğe taşıya-
caklar. Osmanlı da geniş coğraf-
yadaki beyinleri toplayıp Ende-
run’da yetiştirerek devlete adam 
yetiştirmekteydi. Yetiştirdiği pro-
fesyonellerle Osmanlı üç kıtaya 
yayılmıştı. Bu sistemi daha sonra 
Rus ve Amerikalılar uygulamış-
tır.” dedi. Program sonunda Eği-
tim Bir-Sen 2.No’lu Şube Başka-
nı Şenol Metin, TEYAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Yunus Gören ve Cü-
neyt Tuğbek tarafından Prof. Dr. 
Zekeriya Mızrak’a günün anısına 
hediye takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Yöntem’de geleneksel
şivlilik etkinliği yapıldı
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Geçen haftanın en çok konuşu-
lan konularından birisi, ABD başkanı 
Trump’ın Türkiye ekonomisine yap-
tığı övgüden sonra, Türkiye’nin artık 
gelişmiş bir ülke olması nedeniyle, 
GTS kapsamında tanınan gümrük ta-
vizlerinden faydalanmaması gerektiği 
şeklindeki açıklaması ve teşebbüsleri 
oldu. Açıkçası bu açıklamaya bizim 
yetkililerin diyeceği pek bir şey ola-
madı. Çünkü övgüden sonra yapılan 
bir kısıtlama olduğundan ve gerekçe 
olarak bu övgünün ön planda olması 
(Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olduğu 
vurgusu) aşağı tükürsen sakal, yukarı 
tükürsen bıyık tarzı bir durum oluştur-
du. Tüm bu süreçler kendi içerisinde 
devam ederken, sade vatandaşın hatta 
bazı yazılı ve görsel medya yorumcu-
ların da GTS’nin teknik bir konu olma-
sından kaynaklı, konuyu çokta fazla 
kavrayamadıkları düşüncesindeyim.  
Bundan dolayı yazıma kısa  kısa tek-
nik açıklamalarla devam edip, yorumu 
sona bırakmayı düşünüyorum. 

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER 
SİSYEMİ(GTS) NEDİR? 

Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte 
olan ülkelerin bazı ihraç mallarına 
karşı, karşılıksız bir şekilde ve ayrım 
gözetmeksizin imtiyaz sağlayan biz 
düzenlemedir. Bu kapsamdan yol çıka-
rak; gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan 
ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları 

üzerindeki vergilerini “karşılıklılık” esa-
sı dışında tek taraflı olarak sıfırlayacak 
veya indireceklerdir. 

GTS’NİN TARİÇHESİ 
UNCTAD, (United Nations Con-

ference on Trade and Development) 
(Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkın-
ma Konferansı) 1964 yılında Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nun 1995 sayılı 
kararı ile gelişmekte olan ülkelerin dün-
ya ticaretine daha fazla katılımlarını 
sağlamak ve bu yolla kalkınmalarına 
yardımcı olmak için kurulmuştur. İşte 
bu kapsamda, “Genelleştirilmiş Tercih-
ler Sistemi”, 1968 yılında toplanan II. 
UNCTAD Konferans’ında kararlaştırıl-
mış ve daha önceden de ifade ettiğimiz 
üzere gelişmiş ülkelerin, gelişmekte 
olan ülkelerin sanayi malları ithalatında 
belirli bir taviz marjı tanımalarını öngö-
ren bir sistem olarak oluşturulmuştur.

GTS’NİN, ÜLKELER TARAFINDAN 
UYGULAMA SÜRECİ 

UNCTAD’ın Genelleştirilmiş Ter-
cihler Sistemi 1970 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Sistemin uygulama süreci-
ne baktığımızda ise, ilk olarak 1971 
tarihinde Avrupa Topluluğu tarafından 
uygulamaya konulmuş. 1971 yılında 
Japonya, 1976 yılında ise  ABD tara-
fından yürürlüğe geçirilmiştir. Günü-
müzde ise,  Avrupa Birliği (AB), ABD, 
Japonya, Kanada, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Norveç, İsviçre, Rusya Fede-

rasyonu, Beyaz Rusya 
tarafından ayrıca ülkemiz 
tarafından da uygulan-
maktadır. 

TÜRKİYE’YE GTS 
KAPSAMINDA TAVİZ 

UYGULAYAN ÜLKELER 
HANGİLERİDİR? 
ABD, Kanada, Rus-

ya, Japonya, Avustu-
ralya, Yeni Zelanda ve 
Beyaz Rusya ülkemize 
tek taraflı olarak gümrük vergilerinde 
taviz uygulamaktadır. Burada dikkat 
edilmesi gereken konu ise, bazı ülkeler 
gümrük vergilerini ülkemize sıfırlarken, 
bazıları ise daha düşük gümrük vergisi 
almaktadır. 

GTS’NİN HUKUKSAL 
ALT YAPISI NEDİR? 

Malumunuz olduğu üzere, ülkeler 
arasındaki ticareti düzenleyen kurum; 
1995 yılında kadar GATT ve 1995 
yılından sonrada değişen yapısıyla 
Dünya Ticaret Örgütüdür.(DTÖ). İşte 
Bu kapsamda GTS, 25 Temmuz 1971 
tarihinde kabul edilen GATT’ın temel 
ilkelerinden özellikle “en çok kayrılan 
ülke” kuralından bir sapma olarak 
uygulamaya konulmuştur. 28 Kasım 
1979 tarihinde “enabling clause” kap-
samında sınırsız olarak yenilenen ve 

Uruguay Round sonrasın-
da da teyit edilen bu uygu-
lamanın, GATT’ın yerini 
alan Dünya Ticaret Örgütü 
bünyesinde de sürdürül-
mesi benimsenmiştir.

DTÖ’NÜN EN ÇOK 
KAYRILAN ÜLKE 

KURALI İSE..
DTÖ kuralları kapsa-

mında, eğer bir ülke başka 
bir ülkeye taviz verirse, 

örneğin gümrük vergilerini indirmek 
veya sıfırlama gibi ayrıcalık sağlarsa, 
işte bu ayrıcalığı diğer tüm DTÖ üye-
si ülkelere de uygulamak zorundadır. 
DTÖ, işte tamda bu kapsamda, bu ku-
ralın istisnaları olarak bazı ayrıcalıklar 
sağlamıştır. Örneğin ülkeler arasındaki 
Serbest Ticaret Anlaşmaları, Gümrük 
Birliği veya esas konumuz olan GTS’de 
bu gibi tavizler verilirse, diğer DTÖ üye-
si ülkelere bu tavizi uygulama zorunlu-
ğundan muaf tutulmuştur. 
NEDEN  “AB” VEYA “İSVİÇRE” GİBİ 
ÜLKELER BİZE GTS KAPSAMINDA 

TAVİZ VERMİYORLAR? 
Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında 

1995 yılında yapılan Gümrük Birliği an-
laşması ve EFTA üyesi ülkelerle 1991 
yılında yapmış olduğumuz anlaşma 
ile bu tavizli uygulamalardan GTS kap-

samında değil ama anlaşma kuralları 
gereğince faydalanmaktayız.

ABD’NİN ÜLKEMİZE GTS 
KAPSAMINDA VERDİĞİ TAVİZ, 

ABD’NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ MÜDÜR?
Bu gibi kararlar gelişmiş ülke tara-

fından tek taraflı olarak verilmekte ve 
herhangi bir hukuksal yükümlülüğü de 
bulunmamaktadır. Yani Türkiye isterse 
gelişmiş ülke olsun, isterse gelişmekte 
olan bir ülke olsun, ABD’nin bize GTS 
kapsamında verdiği tavizler bağlamın-
da uluslararası bir yükümlülüğü bulun-
mamaktadır. Daha önceden de ifade 
ettiğimiz üzere GTS, sadece DTÖ’nün 
“en çok kayrılan ülke” kuralından bir 
sapma olarak uygulamaya konulmuş-
tur.  

KARAR KESİNLEŞİRSE 
ABD –TÜRKİYE TİCARETİ 

NASIL ETKİLENİR? 
2018 yılında en fazla ihracat yap-

tığımız ülkeler içerisinde 5. Sırada yer 
alan ABD’ye ihracatımız 8,3 milyar 
dolar iken, 168 milyar dolar içeri-
sindeki ABD’nin payı ise, %4,9’dur.  
Olaya GTS kapsamında baktığımızda,  
ABD’ye toplam 8,3 milyar dolar ihracat 
içerisinde GTS kapsamına giren ürün-
lerin ihracatı ise,  1,7 milyar dolarlık bir 
değere tekabül etmektedir.  

2018 yılında en fazla ithalat yap-
tığımız ülkeler içerisinde 4. Sırada 
yer alan ABD’den ithalatımız ise, 12,3 

milyar dolar iken, toplam ithalatımız 
içerisindeki payı %5,5’dir. Olaya dış 
ticaretimiz bağlamında baktığımızda 
ise, ABD’ye ile dış ticaret açığımız 4,1 
milyar dolardır. 

2018 yılında ABD’nin DTÖ kuralla-
rına aykırı bir şekilde Türkiye’ye demir 
çelik ürünlerinde koyduğu gümrük 
vergileri neticesinde, ABD’ye olan ih-
racatımız bir önceki seneye göre % 
4 oranında düşmüş fakat demir çelik 
ihracatçımız başka pazarlar bularak, 
demir çelik ihracatında yüksek bir 
ivme kazanmıştı. Buradan yola çıka-
rak, GTS kapsamında, gümrük vergisi 
alınmayan ürünlerin sanayi ürünleri 
olduğundan çok rahatlıkla pazar çe-
şitliliğini sağlayabiliriz. Fakat kısa vade 
de ABD-Türkiye dış ticaretini, dış açık 
bağlamında Türkiye aleyhine olumsuz 
etkileyeceğini söyleyebiliriz. 

ESAS PROBLEM 
Gelişmiş ülke olma profilinden 

yola çıkarsak,  diğer ülkelerinde GTS 
kapsamında ülkemizi çıkarmaları olur. 
Özellikle 2019-2020 ekonomik darbo-
ğaz sürecinde kümülatif olarak ihracat 
bağlamında böyle bir durum olması 
ihracatımızda sıkıntı oluşturabilir. 

SONUÇ: “Ya göründüğün gibi ol, 
ya da olduğun gibi görün” sözünü ko-
numuz bağlamında farklı bir şekilde ül-
kemize uyarlarsak; “Ya gelişmekte olan 
ülke ol, ya da gelişmiş ülke ol” 

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ VE ABD

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” kon-
feranslarında insanın duygu mer-
kezi olarak nitelendirdiği kalbi, ruh 
ve beden yönüyle anlatan Kalp ve 
Damar Cerrahı Dr. Ahmet Nihat 
Baysal, muhteşem bir sistem ile ya-
ratılan insanın en muhteşem organ-
larından birinin de kalp olduğunu 
söyledi. 

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin bu 
haftaki “Her Cumartesi Birlikteyiz” 
konferanslarında kalbin dili anlatıldı. 
“Sen Muhteşemsin (Kalbin Dili)” ko-
nulu konferansa konuşmacı olarak 
katılan Kalp ve Damar Cerrahı Dr. 
Ahmet Nihat Baysal, kalbin, yaratılı-
şın en muhteşem organlarından biri 
olduğunu belirtti.

İnsanın yaradılışını anne kar-
nından başlayarak ayetlerle anlatan 
Dr. Baysal, “Yaratılmışlık o kadar 
muhteşem bir şey ki, Allah neredey-
se her surede bundan bahsediyor” 
dedi. Kalbi, fiziki ve duygu olmak 
üzere iki yönüyle değerlendiren Bay-
sal, kalbin biyolojik yönüyle bedene 
can veren yanı ile bütün duyguların 
merkezi olan duygu yanının ayrı ayrı 

ele alınması gerektiğini ifade etti.
Bilim adamlarının, ruhun kal-

bin yanında bir yerlerde, yüreğin 
olduğu yerde bulunduğunu ifade 
ettiklerini ancak bunu ispatla-
yamadıklarını kaydeden Baysal, 
“Bedene can veren bizim kalp ta-
rafımız, ruh tarafımız. Yani sanal 
dünyamız kalp ve ruh. Kalp vücu-
dumuzun orta yerinde muhteşem 
bir varlık. Bu bedensel tarafı. Ruh 
yanıyla ise bütün duyguların mer-
kezi. Kalbin bir de göremeyeceği-
miz, ispatlayamayacağımız, yön 

veren bir alanı var. İnsan uyudu-
ğu zaman bu yönünü kaybediyor. 
Örneğin rengiyle, görüntüsüyle 
birbirine benzeyen portakal suyu 
ve idrarı birbirinden ayıran tadıdır. 
Kalpte de bu iki yönü ayıran duy-
gudur. Allah bize ‘Ben sizin beden-
lerinize değil kalplerinize bakarım 
ona ruhumdan üfledim’ diyor. De-
mek ki, insan Allah’tan bir cüz taşı-
yor. Onun için insan kıymetli, çün-
kü O bize ruhundan üfledi. Allah 
Kur’an’da insandan bahsederken 
kalp, kulak ve gözden bahsediyor. 

Allah’ın nazargahı olan kalbimiz ve 
ruh tarafımız en kıymetli yanımız. 
Gönül tarafının en önemli tarafı 
ise aşk. Ancak aşk, bedensel tara-
fa evrildiği için içi boşalıyor. Ruh 
tarafıyla sevildiği zaman, herkesi 
sevdiğin zaman Allah aşkıyla bulu-
şuyorsun” diye konuştu.

Programın sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, 
Dr. Ahmet Nihat Baysal’a günün 
anısına tablo ve katılım belgesi he-
diye etti.
n HABER MERKEZİ

‘Toplumun geleceğini
kadınlar şekillendirir’

Yönetici seçme sınavı
müracaatlarında son gün

Kamu-Sen Konfederasyonu 
çatısı altında sendikal faaliyetini 
sürdüren Türk İmar-Sen Konya 
Şubenin Başkanı Hamdi Altunbaş 
ve Kadın Kolları Başkanı Halime 
Çal, 8 Mart Dünya Kadınlar gü-
nünde çalışan kadınları bir araya 
getirdi.

Kadın Kolları Başkanı Halime 
Çal, “Kadınların toplumsal yaşam-
dan en fazla soyutlandıkları top-
lumlar her alanda en geri kalmış 
ülkeleri oluşturmaktadır. 

Kadınlar ekonomik siyasi ve 
sosyal hayata en fazla katılım sağ-
ladığı ülkeler ise gelişmişlik seviye-
sinde de büyük bir ivme yakalamış 
olanlardır. Dolayısıyla ülkelerin 
gelişmesinin anahtarı kadınlardan 

geçmektedir. Kısaca bir şey söyle-
mek gerekirse toplumun gelece-
ğini kadınlar tarafından şekillenir” 
dedi.

Türk İmar-Sen Konya şube 
Başkanı Hamdi Altunbaş ise, “Ka-
dın ve erkek bir arada olduğunda 
bu toplumu yıkacak hiçbir güç 
olmayacaktır. Bunun için hayatın 
yükü karşısında erkeklerle omuz 
omuza mücadele veren analarımız 
ve kadınlarımız tarihi değerleri-
mizi akıllarımızdan asla çıkarma-
dan hareket etmeliyiz. Başta şehit 
annelerimizin olmak üzere tüm 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Ka-
dınlar günün kutluyor ve başarılar 
diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “MEB 
eğitim kurumlarına yönetici seçme 
sınavı müracaatları devam ediyor. 
Bilindiği üzere okullara müdür ve 
müdür yardımcılığı ataması için 
‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ku-
rumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ 
21 Nisan’da yapılacak. ÖSYM Baş-
kanlığı tarafından yapılacak yazılı 
sınava katılmak isteyen ve başvuru 
şartlarını taşıyan adayların başvu-
ruları 28 Şubat tarihinde başlamış-
tı. Başvuru süresi 11 Mart 2019 
tarihi mesai saati süresince devam 
edecektir” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunan Türk Eğitim-Sen 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata, “2014 yılında Teşkilat Kanu-

nu’nun değişmesi ile birlikte yöne-
tici atamaları yazılı sınav ve ardın-
dan yapılan mülakat uygulaması 
ile yapılıyor.Türk Eğitim-Sen ola-
rak talebimiz yönetici atamaları-
nın sadece yazılı sınav sonuçlarına 
göre yapılması, böylece okulların 
ehliyetli, liyakatli, donanımlı yö-
neticiler tarafından yönetilmesinin 
sağlanmasıdır. Bu noktada MEB 
2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde 
atamaların yazılı sınav ve diğer 
nesnel ölçütler kullanılarak yapıla-
cağı taahhüt edilmişti. Bu noktada 
21 Nisan tarihinde yapılacak sınav 
büyük önem taşımaktadır. Sınava 
girmek isteyen adaylar sınavları 
dikkatle takip etmeli ve başvuru 
süresini kaçırmamalıdır” ifadeleri-
ni kullandı. n HABER MERKEZİ

Doç. Dr. Lokman Kuzu, 62 yıldır uzaya çok sayıda uydu gönderildiğini, ömrünü tamamlayan uyduların geri 
getirilemediğini belirterek, “Maalesef ki, uzayı kirletiyoruz ve bu bir tehdit haline gelmektedir” dedi

‘Uzayı kirletiyor, 
tehdidi büyütüyoruz’

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Lokman Kuzu, 62 yıldır uzaya 
çok sayıda uydu gönderildiğini, öm-
rünü tamamlayan uyduların geri 
getirilemediğini belirterek, “Maale-
sef ki, uzayı kirletiyoruz ve bir teh-
dit haline gelmektedir” dedi. 

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan düzenlenen konferansa TÜBİ-
TAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lok-
man Kuzu konuk oldu. Doç. Dr. 
Kuzu, “Uzay Teknolojileri ve Sanayi 
ile İşbirliği” konusunu anlattı. 

Doç. Dr. Lokman Kuzu, TÜBİ-
TAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsünün yalnızca haberleşme 
ve uydu projeleri üzerine çalışma-

dığını, son dönemde pek çok farklı 
alanda projelerin de yürütüldüğü-
nü söyledi. 

Uydu tipleri hakkında da bilgi 
veren Kuzu, her uydunun özel bir 
görevi yerine getirmek için tasar-
landığını ve fırlatıldığını vurguladı. 
Doç. Dr. Kuzu, uzayda tahmin et-
menin, bilmenin önemli olduğu-
nu söyleyerek, uzay yolculuğunda 
çıkabilecek aksaklıkları gidermek 
adına gerekli hazırlıkların yapılması 
gerektiğini kaydetti. 
‘MAALESEF Kİ UZAYI KİRLETİYORUZ’

Dünyada ilk uydunun uzaya 
fırlatılışının 1957 yılında Sput-
nik-1 ile başladığını ve ilk GPS fik-
rinin de bu şekilde doğduğunu dile 
getiren Doç. Dr. Kuzu, Türkiye’de 

ise 1994 yılında TÜRKSAT 1B’nin 
başarıyla yörüngeye girdiğini ifade 
etti. Kuzu, “Binlerce uydu şu an 
dünya yörüngesinde dönmektedir 
ve bu uydular sürekli bir etki ha-
linde. Ömrünü tamamlamış uydu-
lar uzayda kalmakta ve geriye ge-
tirilemiyor. Uzayda binlerce parça, 
çöp halinde ve gitgide bu parçalar 
artıyor. Maalesef ki, uzayı kirleti-
yoruz ve bir tehdit haline gelmek-
tedir. Her bir parça saatte 25 bin 
kilometre hızla yörüngede dolaşı-
yor. Türkiye’nin şu anda uzayda 
TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A ve 
TÜRKSAT 4B haberleşme uydu-
ları ile Göktürk 1, Göktürk 2 ve 
Rasat yer gözlem uyduları olmak 
üzere altı uydusu var. Ülkemizde 

tasarlanan ve üretilen yer gözlem 
uydularımız Rasat ve Göktürk 2 
uyduları yaklaşık 700 kilometre 
yükseklikte görev yapmaya devam 
ediyor. Tasarım ve üretim süreçle-
ri devam eden TÜRKSAT 6A uy-
dusu ise ülkemizde geliştirilen ve 
üretilen ilk haberleşme uydu pro-
jesi olma özelliğini taşıyor. Ancak 
ülkemizin meteoroloji uydusu, bi-
limsel ve navigasyon uyduları çok 
az” ifadelerini kullandı. 

Konferans, MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Ok-
ka’nın, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Lokman Kuzu’ya hediye takdim 
etmesinin ardından sona erdi. 
n HABER MERKEZİ

Baysal: İnsan, kalbiyle muhteşemdir

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Galatasaray’ın 
konuğu Antalya
Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı bugün sona eriyor. Ligin kapanış maçında Başakşehir’in 11 puan gerisine düşen 
Galatasaray evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. 

Galatasaray kazanarak zirve takibini sürdürmek isterken, rakibi Antalyaspor ise kötü gidişe dur demeyi planlıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 

25. haftanın kapanış maçında bugün An-
talyaspor’u konuk edecek. Türk Telekom 
Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mü-
sabakayı hakem Arda Kardeşler yönete-
cek. Süper Lig’de 24 maçta 13 galibiyet 
7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 
kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan 
Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Me-
dipol Başakşehir’in 11 puan gerisinde 2. 
sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 9 ga-
libiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 
puan topladı.  Sezonun ilk yarısında iki 
takım arasında Antalya’da oynanan maçı 
sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.

LİNNES KART SINIRINDA
Galatasaraylı futbolcu Martin Lin-

nes, Antalyaspor müsabakası öncesinde 
sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Nor-
veçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı 
kart görmesi durumunda 26. haftada 
deplasmanda Bursaspor ile yapılacak 
maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmı-
zılı ekipte, arka çapraz bağında esneme 
tespit edilen Japon sol bek Yuto Naga-
tomo’nun Antalyaspor’a karşı oynaması 
beklenmiyor.

LİGDE 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 

10 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ta-
kım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 
yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 
6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU
Süper Lig’de iç sahada mevcut en 

uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan 
Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda 
oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı. 
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-
2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasım-
paşa mücadelesinde yaşayan sarı-kır-
mızılı takım, sonrasında Türk Telekom 
Stadı’nda mağlubiyet yüzü görmedi. 
Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 
26’sını kazanıp 5’inde berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper 

Lig’de bugün 46. kez karşı karşıya ge-
lecek. İki takım arasında geride kalan 

maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmı-
zı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 
müsabakada ise eşitliği bozamadı. Ga-
latasaray’ın 85 golüne, rekabetteki son 
5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 
golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısın-
da Antalya’da yapılan maçı Galatasaray 
1-0 kazandı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR
İki takımın İstanbul’da yaptığı 22 

maçta, Galatasaray’ın rakibine galibiyet 
sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor, ta-
raflar 5 maçta da berabere kaldı. Galata-
saray’ın İstanbul’daki 42 golüne, Antalya 
ekibi 23 golle karşılık verdi. Geçen sezon 
İstanbul’daki maçta Galatasaray 3-0 ga-
lip geldi.

Galatasaray, deplasmanda genelde 
başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor’a, 
sahasında ise 1984-1985’te 2-1, 1994-

1995’te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 
sezonlarında 2-1’lik skorlarla mağlup 
oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki 
toplam 7 galibiyetinden 4’ünü deplas-
manda elde etti.

Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 
son 10 lig maçının 4’ünü Galatasaray, 
birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka 
da berabere bitti. 
 n AA

Akhisarspor kötü 
gidişini durduramadı

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a 2-1 mağlup 
olan Akhisarspor, deplasmandaki kötü sonuçlarını sür-
dürdü. Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen bu 
üstünlüğünü koruyamayan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 21 
puanla son sırada geçti. Bu sezon dış sahada 12. maçı-
nı geride bırakan Ege temsilcisi, deplasmanda sadece 4 
puan aldı.

Dış sahada 6 maçtır galip gelemeyen ve sadece 1 
puan alabilen Akhisarspor, kalan 9 haftada ligde kalma 
mücadelesini sürdürecek. Bu sezon daha önce Çaykur 
Rizespor ve Bursaspor karşısında ilk golü bulmasına rağ-
men sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip Trab-
zonspor karşısında da üstünlüğünü koruyamadı ve haftayı 
puansız kapattı.

Akhisarspor, lige verilecek aradan önce 16 Mart Cu-
martesi günü Kasımpaşa’yı konuk edecek.  n AA

Ünal Karaman’dan 
genç futbolculara ziyaret

Konyalı Teknik Direktör Ünal Karaman Artvin’de bulu-
nan Trabzonspor Borçka Futbol Okulu’nu ziyaret etti. 

Her yaştan futbolseverin yoğun ilgisiyle karşılanan 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, burada yürü-
tülen sportif faaliyetler hakkında okulun kurucusu Osman 
Genç’ten bilgi aldı. Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Tür-
ker, Belediye Başkanı Aslan Atan, Murgul Belediye Başka-
nı Hasan Çavuş ve yetkililerle sohbet eden Ünal Karaman, 
minik futbolcuların antrenmanını izleyerek kendileriyle 
yakından ilgilendi. 

Öğrencilerle sohbet edip, fotoğraf çektirerek forma 
imzalayan Karaman, öğrencilere futbol oynarken dersle-
rini asla ihmal etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulun-
du. Karaman, “Renklerine gönül verdikleri takımın futbol 
okulu içerisinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde ol-
malarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah 
hem okul hayatında hem de spor hayatında başarılı olurlar 
bizde bunun gururunu yaşarız” dedi.  n İHA

Beşiktaş taraftarından 
çocuklara anlamlı hediye

İstanbul Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı 
Kemal Esen, Adıyaman’ın Ilıcak köyünde eğitim gören 
çocukları ziyaret ederek kendilerine giyim ve kırtasiye yar-
dımında bulundu. 

Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Esen ve derneği 
yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Adıyaman merkeze bağlı 
Ilıcak İlköğretim okulundaki öğrencilerine giyim, kırtasiye 
ve forma hediye etti. Ziyaretleriyle ilgili açıklamada bu-
lunan Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal 
Esen, dernek olarak 3 aydır faaliyet gösterdiklerini, amaç-
larının her ay farklı illere giderek hem çocuklara yardım 
etmeyi hem de sporu sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi. 
Başkan Esen, Adıyamanlı öğrencilerin Beşiktaş’a olan 
sevgisinin anlatılmaz olduğunu da belirtti. 

Ilıcak İlköğretim Okulu Müdürü Sedat Gündüz ise, 
Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneğinin okullarına yardım 
yapmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Çoğu 
öğrencilerimizin yapılan bu yardımlara ihtiyacı bulunuyor-
du. Emeği geçen başta Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanı Kemal Esen’e ve emeği geçen herkese okulumuz 
adına şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.  n İHA

Rakamların şampiyonu Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir’in, 2016-2017 ve 2017-

2018 sezonlarının son 9 haftalarında elde ettiği 
puanlar ve yaşadığı kayıplar göz önüne alındı-
ğında mevcut durumda şampiyonluğu garanti-
lemiş gözüküyor. 

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Me-
dipol Başakşehir, dün akşam sahasında Fe-
nerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk 
yolunda önemli bir virajı daha geride bıraktı. 
Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray 
ile arasındaki puan farkını da 11’e çıkaran tu-
runcu-lacivertliler, yenilmezlik serisini de 11 
maça çıkardı. Özellikle son iki sezonda şampi-
yonluğun en büyük adayları arasında yer alan 
ancak son periyotta kupayı kaçıran Başakşehir, 
bu sezon ise mutlu sona çok yakın duruyor. 25 
maçta 17 galibiyeti bulunan, kalesinde gördüğü 
12 golle de ligin en az gol yiyen ekibi konumun-
da olan Abdullah Avcı’nın takımı, gösterdiği bu 
performansla rakiplerine karşı büyük üstünlük 
kurdu. Ligde beklentilerin oldukça altında kalan 
Fenerbahçe’den iki maçta 4 puan alan, saha-
sında Beşiktaş’ı mağlup edip, Galatasaray ile 

de berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-
2019 sezonundaki yenilgilerini de Kasımpaşa 
ve Sivasspor karşısında aldı. 

RAKAMLAR ‘BAŞAKŞEHİR’ DİYOR 
Geçen her karşılaşmadan sonra puan far-

kını daha da açan Başakşehir’in, 2016-2017 ve 
2017-2018 sezonlarının son 9 haftalarında elde 
ettiği puanları göz önüne aldığımızda ise şam-
piyonluk garanti gibi duruyor. Turuncu-lacivertli 
takım, geçtiğimiz sezonun söz konusu periyo-
dunda 7 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle 
22 puan toplayıp, sadece 5 puan kaybetmiş, 
ligi de 72 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. 
Avcı’nın öğrencileri, 2016-2017’de de 9 maçta 6 
galibiyet, 1 yenilgi, 2 beraberlik sonucu 20 puan 
elde etmeyi başarmış, ancak 7 puanlık kayıp so-
nucunda da 34 hafta sonunda 73 puanla Beşik-
taş’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı. 

Bu istatistikler baz alındığında 57 puanı bu-
lunan Medipol Başakşehir, Galatasaray’ın An-
talyaspor’u yenip farkı 8’e düşürmesine rağmen 
şampiyonluğa ulaşmış olacak. 
n İHA

Yeni Malatyaspor’un savunma performansı düştü
Spor Toto Süper Lig’de son haf-

talarda sıkıntılı bir süreçten geçen 
Evkur Yeni Malatyaspor’da savunma  
performansı düştü. Süper Lig’de ikin-
ci sezonunu geçiren ve ilk yarıda gös-
terdiği performansla hem defansif 
hem de ofansif anlamda dikkati çe-
ken Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci 
yarısında bu başarıyı sürdüremedi.

Teknik direktör Erol Bulut’un 
öğrencileri, sezonun ilk yarısında 8 
galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlu-
biyet alarak devre arasına, topladığı 
29 puanla 3. sırada girmişti. Sarı-si-
yahlılar, 17 maçta rakip fileleri 26 kez 
havalandırırken, kalesinde ise 16 gol 
görmüştü. Ligin ilk yarısında kalesini 
adeta gole kapatan ve maç başına 
0,94 gol yeme oranını yakalayan Ma-
latya ekibi, ikinci yarıdaki gösterdiği 
düşüşle kalesini de koruyamadı.

Sezonun ikinci yarısında 8 mü-
cadeleye çıkan Yeni Malatyaspor, 
ilk yarıda yediği gol sayısı kadar ka-
lesinde gol gördü. Malatya ekibinin 
gol yeme ortalaması ikinci yarı maç 
başına 2’ye yükseldi.

SAKATLIKLAR SAVUNMAYI 
HATTINI DÜŞÜRDÜ

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci 
yarıda savunmada yaşadığı problem-
lerle gündeme geldi. Vazgeçilmez 
oyuncularından olan ve devre arasın-
da Fenerbahçe’ye giden Sadık Çift-
pınar’ın yerini doldurmaya çalışan 
Malatya ekibi, bu süreçte sakatlıklar-
la da uğraştı. Teknik direktör Erol Bu-
lut’u, devre arası kampında Mustafa 
Akbaş ile Beşiktaş maçında Murat 
Akça, Çaykur Rizespor mücadelesin-
de Arturo Mina’nın sakatlanması da 
savunma hattında sıkıntıya düşürdü.

İKİNCİ YARIDA TEK GALİBİYET
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor 

Toto Süper Lig’deki son 7 maçtan 
galibiyet çıkaramadı. Ligin ikinci 
yarısına 3-2’lik Göztepe galibiyetiyle 
başlayan sarı-siyahlılar, bu karşılaş-
manın ardından galibiyeti unuttu.

Malatya temsilcisi, 19. haftada 
Fenerbahçe’ye 3-2  yenildi. 20. hafta-
da İstikbal Mobilya Kayserispor, 21. 
haftada Atiker Konyaspor ile 1-1 be-
rabere kalan Malatya temsilcisi, 22. 
haftada Beşiktaş’a 2-1, 23. haftada 
ise Çaykur Rizespor’a 3-0, 24. haf-
tada Medipol Başakşehir ile 25. haf-
tada Demir Grup Sivasspor’a 2-0’lık 
skorlarla mağlup oldu.

Erol Bulut’un öğrencileri, ligde 
oynadıkları son 4 karşılaşmadan ise 
puan çıkartamadı. 
n AAYeni Malatyaspor son olarak deplasmanda Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu.

İlk yarıda Antalya’da oynanan mücadele 1-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanmıştı
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Anadolu eriyor!
Sezon sonunda kapatılacağı ya da satılacağı konuşulan Anadolu Selçukspor, işi yönetime bırakmadan 
kendini imha sürecine girdi. Hafta arasında teknik adam değişikliğine giden pilot takım deplasmanda 

Manisa BBSK ile karşılaştı. Yavru Kartal rakibine 3-2 mağlup olarak ateş hattınde yer aldı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup tem-
silcimiz Anadolu Selçukspor ligin 26. 
haftasında deplasmanda Manisa BBSK 
ile karşılaştı. Yavru Kartal kritik maçı 3-2 
kaybederk kendini ateşe attı. 7 maçtır 
kazanamayan pilot takım Anadolu Sel-
çukspor, 23 puanda kalarak 16. sırada 
yer aldı.

MAÇIN HEMEN BAŞINDA 
GELEN GOL ŞOK ETTİ

Düşme hattından uzaklaşma adına 
sahaya çıkan Anadolu Selçukspor, henüz 
maçın 2. dakikasında golü kalesinde gör-
dü. Oğuzhan Yazıcı’nın attığı gol ile 1-0 

geriye düşen yeşil beyazlılar, bu gole 15. 
dakikada Alper Koldaş ile cevap verdi. 
Manisa ekibi daha sonra Erman ve Ya-
ser’in golleri ile durumu 3-1 yaptı. Emre 
Can Atilla’nın golü ise skoru belirledi.

BAYSANGUR DA ÇARE OLAMADI
Kötü gidişin ardından hafta arasında 

Alper Avcı ile yollarını ayıran Anadolu 
Selçukspor takımın başına eski teknin 
direktörü Abdurrahman Baysangur’u 
getirmişti. İlk sınavını Manisa deplas-
manında veren Baysangur kötü gidişi 
durduramadı. Adanolu Selçukspor gele-
cek hafta evinde ligin güçlü ekiplerinden 

Pendikspor’u ağırlayacak.
ADIM ADIM KÜMEYE

Başarıyla tamamlanan geçen sezo-
nun ardından sezona büyük umutlarla 
başlayan Anadolu Selçukspor umduğu-
nu bulamadı. Sezon başındaz beri pek 
çok teknik direktör tarafından çalıştırılan 
Yavru Kartal 26. hafta itibari ile düşme 
hattında bulunuyor.

Konyaspor yönetimi tarafından ka-
patılacağı ya da satılacağı konuşulan 
Anadolu Selçukspor yok olma sürecini 
kendisi başlatmış görünüyor. 
n SPOR SERVİSİ 

Meramlı sporcu 
şampiyon oldu

Meram Belediyespor Kulübü sporcularından Şeyma 
İyiel, Kahramanmaraş’ta düzenlenen Okul Sporları Kick 
Boks Gençler Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyo-
nu oldu. 1-6 Mart tarihleri arasında Afşin Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada 
genç kız ve erkek kategorilerinde 55 ilden gelen yaklaşık 
600 sporcu mücadele etti. 60 sıklette derece elden spor-
cular, düzenlenen törende madalyalarını aldı. Konya’ya 
altın madalya ile dönmüş olmaktan dolayı büyük mutluluk 
ve gurur yaşadığını söyleyen Şeyma İyiel, kendisine destek 
veren herkese teşekkür etti. Gençleri sporla yakından ilgi-
lenmeleri ve onunla vakit geçirmelerini sağlamak amacıy-
la spor yatırımlarına destek verdiklerini hatırlatan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, gençlerimizin bu hedefin çok 
çok üstünde ulusal ve uluslararası turnuvalardan şampi-
yonluklarla dönmüş olmalarından büyük gurur duyduklarını 
kaydetti. Başkan Toru, Türkiye şampiyonu olan Şeyma’ya 
ve onun yetişmesinde emeği olan başta antrenörü ve ailesi 
olmak üzere herkese teşekkür ederek, başarılarının artarak 
devam etmesini diledi.  n SPOR SERVİSİ

Eğitim Merkezi sporcularının 
malzeme dağıtımı yapıldı 

Konya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gündüzlü Sporcu 
Eğitim Merkezi’ndede Atletizm, Cimnastik, Güreş, Halter 
ve Judo branşlarında elit sporcularınaa malzeme dağıtımı 
yapıldı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ile 
TOHM ve Spor Eğitim Merkezi Şube Müdürü Mahmut 
Keten’in katılımıyla sporculara, spor malzemeleri teslim 
edildi. Malzeme dağıtımı sonrası İl Müdürü Ömer Ersöz 
sporculara kişisel gelişim konusunda kariyer edinmiş 
sporcuların başarı hikâyelerini araştırmalarını tavsiye etti.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol 2’de 2 yaptı
Konyaspor Basketbol Takımı, Tür-

kiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaş-
masında Edirnespor’un konuğu oldu. 
Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan 
mücadelede yeşil beyazlı takım saha-
dan 97-88 galibiyetle ayrıldı. Karşılaş-
mayı Kulüp Başkan yardımcılarından 
Abbas Kılınç ve Okay Tınkır, As Başkan-
lardan Mustafa Aydınalp, Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Uğur Öncan, Gültekin Zeren, 
Muzaffer Eğerci, Mustafa Genç ve Bas-
ketbol Takımı İdari Menajeri Hüseyin 
Bilgin de yerinde takip etti.

Mücadelenin ilk çeyreği ev sahibi 
ekibin 29-17 üstünlüğü ile sona erdi. 
İkinci periyotta çok iyi bir performans 
sergileyen Konyaspor, soyunma oda-
sına 7 sayı farkla 44-51 önde girdi. 
Üçüncü periyotta ev sahibi takımın farkı 
azaltma çabaları sonucunda, Konya eki-
bi son periyota 2 sayı farkla 68-70 önde 
girdi. Son periyotta etkili bir perfor-
mans sergileyen Konyaspor Basketbol 
Takımı sahadan 88-97 galip ayrılmayı 
başardı. Konyaspor’da Sertay Gürsu 19 
sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Calvin Godfrey 
17 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Marcus Hall 

ve Hamit Sezaver de 15’er sayı ile ga-
libiyette önemli rol oynadı. Öte yandan 
Edirne’de bulunan bir grup Konyaspor 
taraftarı maç öncesi sporculara çiçek 
takdim etti. Oyuncular ise maç sonu 

galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte 
yaşadı. Bu sonucun ardından Konyaspor 
Basketbol, ligde oynanan 22.hafta so-
nunda 14 galibiyet ile 4.sırada yer aldı. 
Temsilcimiz bir sonraki hafta kendi 

evinde Bandırmaz Kırmızı takım ile karşı 
karşıya gelecek. Bandırma Kırmızı’nın 
ligde 6 galibiyeti bulunuyor ve düşme 
hattı içinde yer alıyor.
  n SPOR SERVİSİ

Hamza Yerlikaya, Konya’da sporcuları ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakan Yardım-

cısı Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda tüm branşlarda 
madalya hedefleri olduğunu söyle-
di. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep 
Ali Er ile Konya’ya gelen Yerlikaya, 
ilk olarak Konya Valiliğine ziyarette 
bulundu. Yerlikaya, burada Vali Cü-
neyit Orhan Toprak ve kentteki hal-
tercilerle görüştü. Yerlikaya’ya ziya-
retinde, AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz eşlik etti.

Daha sonra AK Parti Seçim Ko-
ordinasyon Merkezi’ne geçen Ham-
za Yerlikaya, burada partililerle bir 
araya geldi. Yerlikaya, sonrasında 
Selçuklu Gençlik Merkezi’nde çocuk-
lara, “şivlilik” geleneği dolayısıyla 
çikolata dağıttı.

Yerlikaya, daha sonra Şems-i 
Tebrizi Kız Yurdu ile Ali Ulvi Kurucu 
Erkek Yurdu’nu ziyaret etti. Yetkililer-
den bilgi alan Yerlikaya, öğrencilerle 

öğle yemeği yedi.
Hamza Yerlikaya, kent merke-

zinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 
ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KA-
DEM) il temsilciliklerini ziyaret edip, 
dernek yöneticileriyle görüştü.

YERLİKAYA: BÜYÜK 
ŞAMPİYONLARIMIZ OLACAK 
GENÇLERİMİZ BURADALAR

Büyükşehir Spor ve Kongre Mer-
kezi’nde sporcularla bir araya gelen 
Yerlikaya, yaptığı konuşmada, hafta-
lardır illeri ziyaret ettiklerini aktardı.

Gençlik çalışmalarını takip edip, 
spor branşlarındaki ve yurtlardaki 
eksikleri görmek için programlar 
yaptıklarını anlatan Yerlikaya, şöyle 
konuştu:

“Eksiklerin giderilmesi konu-
sunda çalışma başlattık. Geliyoruz, 
yerinde tespit ediyoruz. Türkiye’nin 
her yerine giderek, tamamlanması 
gerekenleri not alarak, Ankara’da 
çözüme ulaşması için bakanımızla 
birlikte mücadele ediyoruz. Gençle-
rimiz heyecan içinde. Büyük şam-

piyonlarımız olacak gençlerimiz 
buradalar. Bu kardeşlerimiz inşallah 
büyük başarılar elde ederler. Bu alan 
içerisinde judo, boks, eskrim ve fark-
lı branşlardaki sporcularımızla bir 
arada oluyoruz. İnşallah 2023, 2053 
ve 2071 gençliği de buradan yetişe-
cek. Bu gençlerle yolumuza devam 

edeceğiz.” 2020 Tokyo Olimpiyatla-
rı’na az bir zaman kaldığını dile ge-
tiren Hamza Yerlikaya, “Hedefimiz, 
son yapılan olimpiyatların biraz daha 
üstünde madalya alabilmek. Bu 
uğurda ekip olarak çalışıyoruz. Tüm 
olimpik branşlarda madalya hede-
fimiz var. Madalya alabildiğimiz te-

mel branşlarımız var. Oralarda özel 
çalışmalarımız var. İnşallah daha 
güzel günleri, sporda en çok başa-
rının olduğu dönemleri yakalayaca-
ğız.” diye konuştu.

“KENT VE MAHALLE 
SAHALARINA DÖNDÜK” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın liderliğinde yapılan spor 
merkezi yatırımlarında çok büyük 
fark yaşandığını anlatan Yerlikaya, 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Tesisleşmede ve spor hizmetle-
rinde yapılamayan bütün hizmetleri 
gerçekleştirmiş, 3-4 kat büyümüş ve 
tesis ihtiyaçlarını Türkiye’nin 81 iline 
yaymış bir iktidarın ekibiyiz. Tesis 
ihtiyaçlarımızı giderdik. Kent ve ma-
halle sahalarına döndük. Sporu daha 
da yaygınlaştırmak için mahallelere 
dönüyoruz.

Cumhurbaşkanımızın, ‘Ma-
hallelerde sahalar yapın.’ talimatı 
üzere tesisleşiyoruz. Bu başarının 
artması için de elimizden gelen her 
türlü projeyi ve yatırımı destekliyor, 
sporun önündeki olası engelleri tek 
tek bakanlık olarak kaldırıyoruz. 
Spor salonlarımızın 365 gün, 24 
saat kullanılmasını esas alıyoruz. 
Bütün branşlarda hocalarımız emek 
veriyor. İnşallah bunun neticelerini 
ileride alacağız.” 
n AA

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 22 19 3 1812 1574 238 41 54
2 OGM ORMAN GENÇLİK 22 16 6 1774 1612 162 38 49
3 BALIKESİR KARESİ 22 15 7 2060 1958 102 37 49
4 KONYASPOR 22 14 8 1821 1774 47 36 48
5 DÜZCE BELEDİYE 22 14 8 1725 1685 40 36 46
6 PETKİM SPOR KULÜBÜ 22 13 9 1822 1747 75 35 45
7 SİGORTAM.NET BAKIRKÖY 22 12 10 1861 1847 14 34 44
8 AKHİSAR BELEDİYE 22 12 10 1776 1646 130 34 43
9 YENİ MAMAK SPOR 22 11 11 1852 1744 108 33 42
10 MANİSA B.Ş.B. 22 11 11 1739 1718 21 33 41
11 ARTVİN BELEDİYE 22 10 12 1845 1921 -76 32 40
12 FİNAL SPOR 22 8 14 1742 1816 -74 30 40
13 ANKARA D.S.İ 22 6 16 1634 1803 -169 28 40
14 YALOVA BLD SPOR 21 6 15 1664 1788 -124 27 36
15 BANDIRMA KIRMIZI 21 6 15 1624 1764 -140 27 36
16 EDİRNESPOR 22 2 20 1679 2033 -354 24 35
17 TED ANKARA KOLEJLİLER 28 7 21 2146 2268 3 -11 35
18 SAMSUN ANAKENT 28 5 23 2043 2208 0 0 33

Stadyum: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Çağlar 
Mehmet Uludağ, Hamdi Tontu
Manisa BŞB: Yusuf Balcıoğlu, Erhan 
Kara, Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Yazıcı, 
Erman Bulucu, Onur Kolay,  Abdurrahman 
Emir Alagöz, Cem Özdemir (46’ Zafer 
Şensoy), İsmail Haktan Odabaşı, Samican 
Keskin (80’ Ufukhan Bayraktar), Yaser 
Hacımustafaoğlu (78’ Sinan Kurumuş)
Konya Anadolu Selçukspor’umuz  Alp 
Tutar. Kadir Kaan Özdemir. Alpay Koldaş. 
Egemen Zengin (30’ Alpay Cin), Ahmet 
Önay. Sertan Yiğenoglu. Emre Can Atila. 
Reşo Akın. İbrahim Serdar Aydın (73’ Ümit 
Karaal), Samet Bulut. Çağatay Kader (62’ 
Burak Saban)
Goller: 2’ Oğuzhan Yazıcı, 44’ Erman 
Bulucu 50’ Yaser Hacımustafaoğlu 
(Manisa BŞB )15’ Alpay Koldaş, 55’ Emre 
Can Atila (Konya Anadolu Selçukspor )
Sarı Kat: 32’ Oğuzhan Yazıcı, 41’ Mehmet 
Yılmaz, 83’ Erman Bulucu (Manisa BŞB) 
41’ Kadir Kaan Özdemir, 45’Ahmet Önay, 
89’ Alp Tutar, 90’ Sertan Yiğenoğlu (Konya 
Anadolu Selçukspor)
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Yıkıldık!
Beşiktaş karşısında çok kritik bir mücadeleye çıkan Atiker Konyaspor, Serkan’ın devleştiği maçta 3 puanı 

rakibine hediye etti. 2 kez yenik duruma düşen, Ömer Ali ve Fofana’nın gollerinin yanı sıra Serkan’ın olağanüstü 
performansı ile maça tutunan Atiker Konyaspor yine bir bireysel hata ile uzatmalarda mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı-
laşan temsilcimiz Atiker Konyaspor rakibine 3-2 mağlup oldu. Maçın ba-
şında Adem Ljajic’in golü ile yenik duruma düşen Anadolu Kartalı, Ömer 
Ali ile eşitliği sağladı. Burak Yılmaz Beşiktaş’ı yeniden öne geçirse de ikinci 
yarıda oyuna giren Fofana Konyaspor’u maça tekrar ortak etti. Uzatma da-
kikalarında ise Kagava’nın golü geldi. 

MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Beşiktaş’ın golü geldi. Burak Yılmaz’ın savunmanın ara-

sına attığı topla buluşarak ceza sahasına giren Ljajic şık bir vuruşla meşin 
yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada Atiker Konyaspor beraberlik golünü attı. Milosevic orta 
sahada Burak Yılmaz’dan kaptığı topu savunmanın arkasına gönderdi, 
Ömer Ali Şahiner sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

24. dakikada Ljajic’in kafayla indirdiği topla buluşan Lens ceza sahası 
sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Serkan Kırıntılı’nın müdahalesine rağ-
men direkten dönen meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi. 

34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dı-
şında kendisine yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına 
geçti, siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

36. dakikada ceza sahası içindeki Ljajic sol çaprazdan sert vurdu, me-
şin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Quaresma ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, Ser-
kan Kırıntılı’nın kontrol etmekte zorluk çektiği top kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI

53. dakikada Lens rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına girip şu-
tunu çekti, Serkan Kırıntılı topun kaleye gitmesine izin vermedi.

58. dakikada orta alanda kaptığı topla ceza sahasına giren Adriano mü-
sait pozisyondaki Burak Yılmaz’a pas vermek yerine altıpasın sol çaprazın-
dan şutunu çekti, Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti. 

61. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön 
direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top direkten döndü. 

66. dakikada Jevtovic’in uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla üst-
ten dışarı gitti.

72. dakikada Lens’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan 
Quaresma’nın şutunda, Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağın kaleye gitmesini 
engelledi.

75. dakikada Atiker Konyaspor skoru 2-2 yaptı. Orta sahadan gönde-
rilen uzun topu alarak soldan ceza sahasına giren Fofana meşin yuvarlağı 
Karius’un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 2-2.

82. dakikada Kagawa’nın soldan ortaladığı meşin yuvarlağa arka di-
rekte Quaresma gelişine vurdu, top auta gitti.

90+3. dakikada Beşiktaş’ın golü geldi. Adriano’nun kaptığı topla sol-
dan ceza sahasına giren Kagawa dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla 
topu filelere gönderdi: 3-2.

Beşiktaş karşılaşmayı 3-2 kazandı. n AA

Serkan Kırıntılı 
dünyaları çıkardı!
Atiker Konyaspor’un Beşiktaş’a 3-2 mağlup olduğu 

maça Serkan Kırıntılı damga vurdu. Deneyimli oyuncu 
takım savunmasının dağıldığı anlarda ortaya çıkarak ta-
kımını adeta maçın içinde tuttu.

10’un üzerinde kurtarış yaparak unutulmaz bir kaleci 
performansı ortaya koyan Serkan, taraflı tarafsız herkesin 
takdirini topladı. Son dakikalarda yenilen golün ardından 
adeta yıkılan deneyimli eldiven milli maçlar öncesi mil-
li takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş’e de mesaj 
gönderdi. n SPOR SERVİSİ

Ne yaptın Ali Turan!
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Beşiktaşa mağlup 

olduğu maçta bireysel performanslar öne çıktı. Serkan 
Kırıntılı’nın olğanüstü performansı ile maçın içinde kalan 
Konyaspor önce Traore son dakikada ise Ali Turan’un ha-
tası ile maçı rakibine hediye etti. 

Zellikle maçın son dakikasında Ali Turan’ın kaptırdığı 
topta Kagawa’nın golü atması ve Beşiktaş’ın öne geçme-
si taraftarı çileden çıkardı. n SPOR SERVİSİ

Mücahit Can Akçay ilk kez 11’de
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle yüzü gül-

meyen Atiker Konyaspor’da teknik direktör 
Aykut Kocaman Başiktaç maçında yine kad-
ro kurmakta zorlandı. Sakat olan oyuncuların 
yanı sıra bazı oyuncuları da yedeğe çeken 
Kocaman ilk 11’de sürpriz isimlere yer verdi.

Kalede maçın yıldızı Serkan Kırıntılı 
oynarken, savunma dörtlüsü Skubic, Uğur, 
Filipovic ve Opanasenko’dan oluştu. Dene-
yimli teknik adam Kocaman performansı 
tartışılan Ali Turan ve Zuta’yı yedek oturttu.

Orta sahanın ortasında Jevtovic-Volkan 
ikilisi bozulmazken, Milosevic ve Traore ise 
kanatlarda görev aldı. Sakatlığını atlatan 
Ömer Ali ise genç golcü Mücahit’e eşlik etti. 
Mücahit kariyeridne ilk kez bir Süper Lig ma-
çına ilk 11’de başladı. 

Aykut Kocaman ilk yarıda Amir’i Trao-
re’nin yerine oyuna alırken maçın ilerleyen 
bölümünde ise Fofana ve Ali Turan karşılaş-
maya dahil oldu.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 25 17 6 2 40 12 28 57
2.GALATASARAY 24 13 7 4 47 25 22 46
3.BEŞİKTAŞ 25 12 8 5 50 34 16 44
4.TRABZONSPOR 25 11 7 7 44 36 8 40
5.A. KONYASPOR 25 8 11 6 32 28 4 35
6.EY MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34
7.DG SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34
8.A. ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34
9.ANTALYASPOR 24 9 5 10 26 36 -10 32
10.İM KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32
11.Ç. RİZESPOR 25 7 10 8 35 33 2 31
12.KASIMPAŞA 25 9 4 12 41 46 -5 31
13.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31
14.FENERBAHÇE 25 6 10 9 30 36 -6 28
15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28
16.GÖZTEPE 25 8 3 14 26 33 -7 27
17.BB ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22
18.AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Galibiyet hasreti 
6 haftaya çıktı

Uzatma dakikalarında yediği golle 3-2 mağlup olan 
Atiker Konyaspor’un galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı. Lig-
deki son galibiyetini 19. haftada Antalyaspor’u 2-0 yene-
rek alan Atiker Konyaspor, sonraki 6 maçta 4 beraberlik 
ve 2 yenilgiyle 4 puan alabildi. 

Bu arada Atiker Konyasporlu oyuncular, 33. dakikada 
yedikleri golün ardından topu oyuna erken sokmak istedi 
fakat hakem Ali Palabıyık, buna izin vermedi. Beşiktaşlı 
oyuncular, Burak Yılmaz’ın golüyle 2-1 öne geçmenin 
sevincini kendi yedek kulübelerine gelerek yaşarken, 
konuk ekip bundan yararlanıp santrayı yaptı. Palabıyık, 
Atiker Konyasporlu oyuncuları beklemeleri konusunda 
uyardı. 
n AA 

Kocaman: Ayar vericiler var
Atiker Konyaspor Teknik Di-

rektörü Aykut Kocaman, Beşiktaş 
maçı sonrası, “Maçın beraberlikle 
biteceğini düşünürken golü yedik. 
Böyle bir deplasmanda puan kaybet-
menin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. 
Kocaman hakem Ali Palabıyık’ın 
yönetimini ağır bir dille eleştirirken, 
“Defalarca söylüyorum ama Türk fut-
bolunda neler olduğunu hatırlatmak 
istiyorum. Bir ayar vericiler var” yo-
rumunu yaptı. 

Atiker Konyaspor Teknik Direk-
törü Aykut Kocaman, Beşiktaş mağ-
lubiyeti sonrası değerlendirmelerde 
bulundu. İlk yarı çok ürkek oynadık-
larını belirten Kocaman, “Ligin ikinci 
yarısına iyi başladık. Arka arkaya 
galibiyetlerimiz sonrası sakatlık sı-
kıntılarımız oldu. Kolay gol yeme sı-
kıntımızı bu maça kadar kaldırmıştık. 
Bu maça gelirken Beşiktaş deplasmanının 
ne kadar kuvvetli bir deplasman olduğunu 
biliyorduk. Kuvvetli bir takımlar ve akıcı 
oynuyorlar. Beşiktaş’ın dışarıdan bir gözle 
baktığımızda yaşadıklarından dolayı bir re-
aksiyon vermesi gereken maçtı. Bugünkü 
maçın zorluk derecesi artmıştı. Maç içinde 
bize sıkıntı yapacağını düşündüğümüz şey 
başımıza geldi. Rakibe pası ikram ettik bun-
lar gol olarak sonuçlandı. Bu öz güvenimizin 

zedelenmesine yol açtı. İlk yarı beklediğimi-
zin tersine ürkek oynadık. Beşiktaş ilk yarı 
kontörlü daha iyi tuttu” dedi. 

“İKİNCİ YARI DAHA TEHDİTKARDIK” 
İkinci yarıya daha iyi başladıklarını be-

lirten Kocaman, “İkinci yarı oyunu yönünü 
bütüne yaymaya çalıştık. Zaman zaman ba-
şarılı olduk. Rakip kaleye tehditkar gitmeye 
başladık. Beşiktaş’ı hırpalamaya başladık. 
Golden sonra işler bizim istediğimiz gibiydi. 
Ama atmosfer kolay değil. 2-2’den sonra 

daha iyi oynayabilirdik ama olmadı. 
Beraberlik ile biteceğini düşünürken, 
ayağımızdaki topu rakibe verdik ve 
golü yedik. Böyle bir deplasmanda 
puan kaybetmenin üzüntüsü var” yo-
rumunu yaptı. 

“BİR AYAR VERİCİLER VAR” 
Hakem Palabıyık’ın yönetimini 

eleştiren Kocaman, “Ali Palabıyık’ın 
yönetimine gelecek olursak, (artık 
doğal diliyorum) içeride oynayan 
büyük takımların maçlarında hakem 
kararlarında sapmalar oluyor. Yine 
böyle oldu. Hakem maç içinde bazı 
şeyleri göremedi. Göremeyebilir 
de. Duygusal sapmalar da oluyor. 
Kameralarda izleyenlerin hatalarını 
anlayamıyorum. Pozisyonu inceleye-
rek penaltı görmüyorlar. Necip’in dizi 
Amir’in dizine net bir şekilde temas 
ediyor. Amir dağılıyor, düşmüyor iyi 

niyetiyle topu kurtarmaya çalışıyor. Amir’in 
iyi niyeti olması kameradan izleyenlerin ka-
rarını etkilememesi gerekir. Defalarca söy-
lüyorum ama Türk futbolunda neler olduğu-
nu hatırlatmak istiyorum. Bir ayar vericiler 
var. Kaçıncı ayar bu bilemiyor. 5-6 oldu. 
Akhisar maçında da yüzde yüz penaltımız 
var. Trabzon maçında olmayan bir penaltı 
verildi. Hakemleri konuşmayalım diyoruz 
ama karar verici onlar. VAR odası denen 

bir yer var. 50 açıdan göremiyorsunuz. Bi-
leğiniz mi yetmiyor mu kafanızda başka bir 
şey mi var. Bunu görmemek için ya bakma-
maları lazım ya da nasıl olsa güçlü-güçsüz 
takım hikayeleri var. O devreye giriyor. 
Herkesin bir çabası var. Bu kadar hata varsa 
cezalandırılmalı. Bu Fenerbahçe, Galatasa-
ray, Beşiktaş, Konya maçı kim olursa olsun 
verilmeli. Görüp de niye vermiyorsunuz? 
Ayıp değil mi? Bunu kesinlikle ne Beşiktaşlı 
oyuncular ne de emeklerine, terlerine söy-
lüyorum” şeklinde konuştu. 

“FENERBAHÇE’NİN 
DURUMU BENİ ÜZÜYOR” 

Kocaman Fenerbahçe’nin ligdeki du-
rumu hakkında gelen soruya, “Bana büyük 
değerle katmış kulübün sıkıntı olduğu gör-
mek üzüntü veriyor. Bu sorulara üzerimde 
bir forma taşırken bir açıklama yapmam 
doğru değil” yanıtını verirken, Şenol Gü-
neş’in Milli Takımdaki görevi için ise hayırlı 
olsun dileklerini ilettiğini belirtti. 

“FUTBOLDA GÜVEN SIFIR” 
VAR’ın kullanımı konusunda eleştiriler 

yapan tecrübeli çalıştırıcı, “VAR kararların 
gri pozisyonları bitireceğini hiç düşünme-
dim. VAR güvensizliği daha büyük yere 
doğru gidiyor. Pek çok konuda fedakarlık 
yapmak gerekir. Güven tesir etmek gerekir. 
Futbolda sıfır güven var. Kimse kimseye gü-
venmiyor” dedi.  n İHA
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HUZURUN BAŞŞEHRİNİ 
BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Uğur İbrahim Altay, Konya’da ya-
şayan tüm canlılara hizmet ederken 
geçmişten aldıkları güçle yola de-
vam ettiklerini söyledi.

Projelerini Benim Şehrim motto-
suyla kamuoyuyla paylaşan Başkan 
Altay, “Biz gönüller yapacağız, gö-
nül kazanacağız ve gönülden hizmet 
ederek Gönül Belediyeciliğinin en 
güzel örneğini Konya’mızda sergile-
yeceğiz. Bu pencereden baktığımız-
da Ak Partimizin 31 Mart seçimleri 
için belirlediği Gönül Belediyeciliği 
sloganı da elbette en çok Konya’mı-
za yakışacak. Konya’mızı huzurun 
ve mutluluğun başşehri yapacağız. 
Planlı olarak gelişeceğiz ve her şey-
den önemlisi Konya’mızı sizlerle bir-
likte yöneteceğiz” diye konuştu.

ESKİ SANAYİ VE KARATAY 
SANAYİ TAŞINIYOR

Yerleşim alanı içine kalan ve 
Konya sanayi hayatının önemli 
merkezlerinden olan Eski Sanayi ve 
Karatay Sanayinin Karatay ilçesin-
de uygun bir alana taşınması için 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katılımı ile protokol im-
zaladıklarını hatırlatan Başkan Altay, 
Büyükşehir mülkiyetindeki yaklaşık 
2 milyon 600 bin metrekarelik bir 
alanı esnafın daha uygun koşullarla 
dükkan sahibi olabilmesi için Toplu 
Konut İdaresine devrettiklerini kay-
detti.

YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR 
Konya’nın Kuzeybatısında yer 

alan ve “Cephanelik” olarak bilinen 
3 milyon 521 bin metrekare alanda 
yeni bir yerleşim yeri inşa edecekle-
rinin altını çizen Altay, yatay mima-
rinin, şehirciliğin ve sosyal donatıla-
rın en güzel örneklerinin yer alacağı 
proje kapsamında 4 bin 789 daire 
yapılacağını; ferah yeşil alanlar, yü-
rüyüş alanları, bisiklet yolları, sosyal 
donatılar, sağlık tesisi, ticari alanlar 
ve camilerin yer alacağı projenin 
alanında bir ilk olacağını açıkladı. 
Başkan Altay, “Cephanelik Dönü-
şüm Projemiz sadece şehrimizde 
değil Türkiye’de en çok konuşulacak 
projeler arasında yer alacak ve Bü-
yükşehir Belediyemiz için önemli bir 
gelir kaynağı olacak.  10 ayda arsa 
stoğumuzu 13 milyon 790 bin met-
rekare artırdık” diye konuştu. 

652 BİN METREKARELİK 
MİLLET BAHÇESİ 

Şehir merkezi içinde yer alan 
eski stadyumun yerine 102 bin 484 
metrekare alan üzerinde kurulacak 
Millet Bahçesi ve Millet Kıraatha-
nesinin proje çalışmalarının devam 
ettiğini hatırlatan Altay, “2019 yılın-
da temelini atacağımız bu yatırımla 
Konya’mız farklı bir peyzajla tanı-
şacak. Ayrıca, 652 bin metrekare 
alanda Türkiye’nin en büyük millet 

bahçelerinden birini daha Konya’mı-
za kazandırıyoruz. Ağır Bakım olarak 
bilinen Meram Yeni Yol ile Meram 
Eski Yol arasında kalan Lojistik Ko-
mutanlığımıza ait alan Millet Bah-
çesi için belediyemize tahsis edildi. 
Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun” 
ifadelerini kullandı.

SOSYAL KONUT MÜJDESİ 
Uğur İbrahim Al-

tay, düzenli şehir-
leşmeyle ilgili 
hedeflerinden 
de söz etti ve 
bir müjde daha 
verdi. Çevre ve 
Şehircilik Bakan-
lığı - TOKİ işbir-
liğiyle Konya’ya 
yeni sosyal konut 
kazandırmak için ça-
lışmalara başla-
dıklarını aktaran 
Altay, “Beyhe-
kim Hastanemiz 
civarında yapıla-
cak konutlar ve sos-
yal donatılarla dar 
gelirli hemşerilerimi-
zin konut edinmelerini 
kolaylaştıracağız. Çevre 
Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’un katılımları ile 
protokolünü imzaladığımız 
Toplu Konut Projemizin ilk 
etabında 1.000 daire yapma-
yı hedefliyoruz. Bu önemli yatırım 
Konyamıza hayırlı uğurlu olsun. 
Şehrimizde kentsel dönüşümün el-
zem olduğu bölgelerde bir Kentsel 
Dönüşüm Stratejik Planı’nı hayata 
geçireceğiz” dedi. 

ULAŞIM PROJELERİ 
Konya’nın uzun yıllardır hasre-

tini çektiği metro yatırımının hükü-
metin ikinci 100 günlük eylem pla-
nında yerini aldığını hatırlatan Altay, 
metro projemizin altyapısını Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapaca-
ğını, araçlarını ise Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin alacağını dile getirdi.

Şehrin en işlek ulaşım aksında 
kalan Konya Şehirlerarası Otobüs 

Terminali’ni Aksaray-Ankara kavşa-
ğına taşımayı hedeflediklerini açık-
layan Altay, Yeni Otogar çevresine 
farklı sosyal donatılar yaparak böl-
geye değer kazandıracaklarını ifade 
etti. Adliye’ye kadar devam eden 
tramvay hattını Şehir Hastanesine 
kadar uzatacaklarını, Büyükşehir 
Stadyumu’ndan başlayarak mevcut 
otogar ve Dr. Sadık Ahmet Cadde-
si üzerinden Yeni Otogara uzanan 
tramvay hattını bu dönemde ta-
mamlamayı planladıklarını belirten 
Altay, bu hat ile Organize Sanayi 
Bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak-
larını ifade etti.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞE YENİ SİSTEM 
Başkan Altay, Konya’da şehir 

içi trafiği düzenleyecek yeni bir sis-
tem üzerinde hazırlık yaptıklarını ve 
bu yıl içinde vatandaşın hizmetine 
sunmayı hedeflediklerini 
aktardı. Altay, söz konusu 
sistemle özellikle akıllı 
telefonlardan Konya’nın 
trafik yükünü anlık 
olarak belirleyip alter-
natif güzergâhlardan 

ulaşımı rahatlatmayı 

planladıklarını belirtti.
3 BİN ARAÇLIK YENİ KAMYON GARAJI 

Altay, Konya’nın önemli yatırım-
larından biri olan Yeni Tren Garı bi-
nasının da 2019 yılı ikinci yarısında 
hizmet vermeye başlayacağını ha-
tırlatarak, Konyalıların tren garından 
daha rahat faydalanabilmesi adına 
alt geçit için 11 Mart’ta ihaleye çı-
kılacağını belirtti. Mevcut kamyon 
garajının ihtiyacı karşılayamadığının 
altını çizen Altay, Aksaray Yolu’nda 
yaklaşık 3 bin araçlık yeni kamyon 
garajı yapacaklarını söyledi. 

EKRANLA OYNAMA 
AKRANLA OYNA PROJESİ

Çocukların cep telefonu ve oyun 
konsollarına bağımlı hale gelmemesi 
için geçmişten gelen oyunları çocuk-
lara hatırlatacaklarını vurgulayan 
Altay, “Ekranla Oynama, Akranla 
Oyna projemiz ile çocuklarımızın bu 
oyunları oynayarak takım ruhunun 
ve mahalle arkadaşlığı kavramının 
gelişmesini amaçlıyoruz. Aile fert-
lerinin birlikteyken sohbet etmesi,  
kitap okuması, medya okuryazarlığı-
na yönelmesi için teknoloji bağımlığı 
ile mücadele edeceğiz. Bu konuda 
uyarıcı tanıtım filmleri ve etkinlik-
ler yapacağız. Ortaöğrenim, Lise ve 
Üniversite sınavlarına girecek olan 
öğrencilerimize yılın belli dönemleri 
ücretsiz il geneli deneme sınavları 
düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin ve 
okulların sınava hazırlanırken il ge-
neli durumumuzu görecek ve reh-
ber öğretmenlere de kaynak altya-
pısı oluşturacağız. Bu konuyu İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte 
çalışacağız. Okul önce-
si başta olmak üzere 
tüm çocuklarımız için 
müzikle eğitim olduk-
ça önemli. Sözleriyle 
ve enstrümanlarıyla 
kendi kültürümüzü 
yansıtacak Çocuk Şar-

kıları Albümü hazırlayıp 
bu konuda eksikliği gide-

receğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, yeni 
dönemde Konya’yı huzurun ve mutluluğun başşehri yapacaklarını, planlı olarak gelişerek Konya’yı Konyalılarla birlikte 

yöneteceklerini söyledi. Altay’ın Konya için açıkladığı iddialı projeleri toplumun tüm kesimlerinden büyük ilgi gördü
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