
Yeşilay yeni projelerle geliyorÇok yönlü fayda sağlayacak 
Yeşilay Konya Şube Başkanı 
MevlütBüyükhelvacıgil, ba-
ğımlılıkla mücadelede hizmet 
kalitesinin artırılması için sos-
yal ve fiziki projeler ürettiklerini 
belirterek, “Dernek binamızın 
ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi 
(YEDAM) binalarımızın açılışını 
önümüzdeki günlerde yapaca-
ğız. Güçlü sosyal projeleri bir 
bir hayata geçireceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katılımı ile Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve TOKİ arasında 
1057 konutluk Ardıçlı Toplu Konut 
Projesinin protokolü imzalandı. 
Bakan Kurum, talebin fazla olmasına 
istinaden bin dairelik bir ek konten-
jan daha ayırdıklarını, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ise sanayi çalışanlarına özel bir 
kontenjan ayrılacağını müjdeledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Dört dörtlük hizmetler kazandırıldı
Ereğli Belediyesi tarafından yatı-
rım planına alınan ve tamamlana-
rak hizmete sunulan Recep Tayyip 
Erdoğan Parkı Nikah Salonu, Gü-
neş Enerjisi Sistemi (GES) Santra-
li, Kapalı Pazar ve Modern Hayvan 
Pazarı’nın açılışı geçtiğimiz hafta 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un da katıldığı programla 
yapıldı. Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, Ereğli’ye dört 
dörtlük hizmetler kazandırdıklarını 
söyledi. n SAYFA 2’DE

05 Yarım asırda 2 bin 
taş plak biriktirdi 07 Selçuklu Belediyesi

ezgilerde buluşturdu 12 Genç Yeşilaycılar
‘Yeşil Sahne’de

Çiftçiye 4 yılda 
20 milyon lira!

İnsan odaklı 
hizmet hedefliyor

Kütükcü’den toplu 
konut teşekkürü

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte 
Selçuklu’nun mahallelerini ge-
zen AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, 2014-2018 yılları 
arasında çiftçiye toplamda 20 
milyon lira destek verildiğini 
söyledi.  n SAYFA 4’TE

Saadet Partisi 
Selçuklu 
Belediye 
Başkan 
Adayı Kenan 
Özcan, insan 
odaklı hizmet 
anlayışıyla 
hareket 
ettiklerini belirterek, “Biz 
faydalı olanı yapmak istiyoruz” 
dedi.   n SAYFA 11’DE

Konya Sanayi 
Odası ve Kon-
ya Organize 
Sanayi Bölgesi 
Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
TOKİ tarafın-
dan Ardıçlı Bölgesi’ne yapıla-
cak olan toplu konutların bir 
kısmının da Konya OSB’deki 
çalışanlara ayrılmasından dola-
yı teşekkür etti.  n SAYFA 4’TE
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KONYA CUMHUR
İTTİFAKI DİYECEK

Cumhur İttifakı’nın asil bir ittifak olduğunu söyleyen 
MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Cumhur İttifakı 

adaylarının 81 ilde canla başla zafer için çalıştıklarını 
belirtti. Çiçek, bu seçimlerin ülke bekası adına büyük 

önem taşıdığının altını çizdi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

MUHASEBECİLER İŞ
BAŞINDA ÖLÜYOR!

Muhasebecilerin zor şartlarda hizmet verdiklerini, 
yeri gelip kendilerinden ve ailelerinden dahi taviz 
vermek zorunda kaldıklarını dile getiren SMMMO 

Konya Şube Başkanı Seyit Faruk Özselek, “İş 
başındayken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden 

meslektaşlarımızın dahi olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurularak, mali tatil sorununun hızla çözülmesi 

gerekir” dedi. n HABERİ SAYFA 10’DA

HELVAYLA KOCA 
BİR ÇINAR OLDULAR

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden helvada 
ün salan ve adı bugünlere kadar gelen Hel-

san’ın, 1880 yılında Mehmet Ali Efendi ile Konya 
Çıkrıkçılar’daki küçük bir imalathanede başlayan 
hikayesi, Keskin ailesinin 5. kuşağı tarafından 
günümüz modern teknolojisi ile birleştirilerek 

sürdürülüyor. n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuklu kanatlandı

Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 
2015 yılında hizmete açılan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi, Konya’ya yeni bir ufuk açtı. “İnsanla doğa 

arasındaki bağı kurma” hedefiyle açılan yatırım, 
hedeflerinin ötesinde bir karşılık buldu. 

Yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçi alan Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi, Konya turizmine önemli katkılar 
sağlayan bir mekan haline geldi. Öyle ki; sadece 

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni görmek için 
yılda 50-55 bin ziyaretçi geliyor.  

n HABERİ SAYFA 15’TE

Haber veriyorlar!
Binalarda son dönemde çökme ve yıkılma olaylarının arttığına işaret eden AFAD İl Müdürü Yıldız 

Tosun, binaların yıkılmadan önce gerekli mesajı verdiğini belirterek, önlem almak gerektiğini vurguladı
DEPREMİ ÖNLEYEMEYİZ
AFETİ ÖNLEYEBİLİRİZ!

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlik-
leri kapsamında farkındalık için 
sosyal projeler yapan AFAD Konya 
İl Müdürlüğü, başta deprem ol-
mak üzere tüm afetlerle ilgili halkı 
bilinçlendirmeye çalışıyor. AFAD 
İl Müdürü Yıldız Tosun, “Depremi 
önleyemeyiz ama depremin bir 
afete dönüşmesini önleyebiliriz. Bu 
anlamda deprem gerçeğini kabul-
lenmek ve hazırlıklı olmak gerekir” 
dedi.

BİNALAR YIKILMADAN
ÖNCE HABER VERİYOR

Binalardaki çökme ve yıkılma olay-
larının bir anda gerçekleşmedi-
ğine işaret eden AFAD İl Müdürü 
Tosun, “Aslında binalar, kendi risk 
durumlarıyla ilgili mesajı veriyor. 
Vatandaşlarımızın binaların çökme 
ya da deprem riskine karşı vermiş 
olduğu mesajları iyi okumaları ve 
herhangi bir sıkıntı anında ilgili ku-
ruluşlar ile iletişime geçmelerinde 
fayda var” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 3’TE Yıldız Tosun
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EREGLİ
Ereğli Belediyesi çorba ikramlarını sürdürüyor

Ereğli Belediyesi sabah okullar-
da çorba ikramlarına devam edi-
yor. Beslenme dostu okul projesi 
kapsamında Mimar Ahmet Köşker 
Anadolu Lisesi öğrencilerine çor-
ba ikramında bulundu. İkramdan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
öğrenciler Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkürlerini ilettiler. 
İkram bizim kültürümüzün bir 
parçasıdır diyen Başkan Özgüven: 
“Belediye olarak okullarımızda, 
camilerimizde, toplumsal etkinlik-
lerimizde ve özel günlerde vatan-
daşlarımıza ikramlarımıza devam 
ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi 
pekiştirmek ve ikram kültürümü-
zü yaşatmak için hemşehrilerimize 
yönelik ikramlarımızla farkında-
lık oluşturmak amacındayız. Bu 
noktada geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızla, gençlerimizle 
sık sık bir araya geliyor ve onların 

paylaşma kültürünü gelecek ne-
sillerimize aktarmaları noktasında 
köprü kurmalarına olanak sağla-
maya gayret gösteriyoruz. Fiziki 

belediyeciliğin yanı sıra sosyal ve 
kültürel hizmetlerimize Ereğli’mi-
ze hizmet etmeye devam ediyoruz. 
İlklerin belediyesi olarak 5 yılda 

önemli hizmetler gerçekleştirdik. 
En çok önem verdiğimiz hizmetle-
rimiz olarak özellikle çocuklarımıza 
ve gençlerimize yönelik gerçekleş-

tirdiğimiz hizmetler olarak gördük, 
bu ölçüde programlar gerçekleştir-
dik. Bu kapsamda Mimar Ahmet 
Köşker Anadolu Lisesi öğrencile-

rimize çorba ikramında bulunduk. 
Afiyet olsun dileklerimi ileterek her 
birine derslerinde başarılar dile-
rim” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgüven 
gençlerle buluştu

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven kahvaltıda Oğuz Ata Te-
sisleri içerisinde bulunan Gençlik 
Merkezi’nde gençlerle bir araya 
gelerek onlara kıymetli öğütlerde 
bulundu. Buranın sahibi sizsiniz, 
burayı yaşatın diyen Başkan Özgü-
ven, “Üç yıl önce 19 Mayıs Genç-
lik ve Spor Bayramı’nda hizmete 
açtığımız Belediyemizin Gençlik 
Merkezi’nde siz gençlerimizle bir 
araya gelmenin mutluluğu içeri-
sindeyiz. Bu süreçte sizlere çeşitli 
kurslar, sosyal programlar, kültü-
rel gezilerle elimizden geldiğince 
imkanlar sunmaya gayret gös-
terdik. Gençlerimiz için, yani siz-
ler için nezih ve faydalı bir ortam 
oluşturduk. Burada verilen eği-
timlerle kendinizi geliştirme fırsatı 
yakalarken çeşitli sosyal etkinlikler 
için de Gençlik Merkezi sizler için 
hizmet vermektedir. Kendinizi her 
zaman donanımlı hissedin, hiçbir 
eksiğiniz yok ufak tefek eksikleri 
de zamanla tamamlayın. Bundan 
sonraki süreçte de bir ağabeyiniz 
olarak bu şehirde yaşayan biri 
olarak her zaman sizlerle beraber 
olacağız. Buranın sahibi sizlersiniz, 
burayı yaşatın. Gençlik Merkezi siz 
olduğunuz müddetçe vardır. Eli-
nizin altında çok güzel bir tesis, 
inşallah zamanla burası daha da 
gelişir. Bizim de yaptığımız gibi 

eğitimlerinize ve çeşitli etkinliklere 
devam edin” ifadelerini kullandı. 
Özgüven, “Biliyorsunuz Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi’nin yeni 
Rektörü Ereğlili bir ağabeyimiz, 
hocamız onun da destekleri ile Al-
lah(cc) nasip ederse burada güzel 
uygulama alanları açacağız. Çeşitli 
kulüpler, çocuklarımız için etkin-
likler, Psikolojik danışmanlık gibi 
hizmetler vereceğiz, bunlardan da 
istifade edin. Kendinizi geliştirin, 
her zaman dile getiriyoruz sizler 
bizim geleceğimizsiniz. İlerde bu 
makamlarda sizler olacaksınız ve 
ülkemizde camilerde ezanların 
dinmemesinde, şanlı bayrağımızın 
hep göklerde daima dalgalanma-
sında sizlere ihtiyaç olduğunun 
bilinciyle hareket edin ve hiçbir 
zaman unutmayın. Derslerinizi 
de ihmal etmeden özgüveninizi 
geliştirecek etkinliklerin içerisin-
de her zaman yer alın. Ülkemizin 
büyümesinde, ilerlemesinde ve 
hedeflerine ulaşmasında sizlerin 
de çorbada tuz misali sizlerin de 
katkısı olacak inşallah. Hepinize 
başarılar diliyor, nazik davetiniz 
için teşekkür ediyorum. Gözleri-
nizdeki ışıltının, heyecanın hiçbir 
zaman kaybolmamasını temenni 
ediyorum. Hepinizi sevgiyle, sa-
mimiyetle kucaklıyor, Allah(cc) 
emanet ediyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı Ni-
kah Salonu, Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Santrali, Kapalı Pazar ve Modern Hayvan Pazarı’nın açılışını yaptı

Ereğli Belediyesi’nden
dört dörtlük açılışlar

Ereğli Belediyesi tarafından yatı-
rım planına alınan ve tamamlanarak 
hizmete sunulan hizmetlerin resmi 
açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum’un katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Ayrıca açılış programında AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Konya Milletvekilleri, Konya 
Valisi Cüneyt Orhan, Karapınar Kay-
makamı ve Ereğli Kaymakam Vekili 
Mustafa Karaca, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ereğli 
Mhp İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Cum-
hur İttifakı Belediye Başkan Adayı 
Adem Erdal, AK Parti İlçe Gençlik ve 
Kadın Kolları Üyeleri, Birim Müdürle-
ri, STK Temsilcileri, Dernek Başkan-
ları, Muhtarlar ve binlerce vatandaş 
katıldı. Açılış konuşmasını yapan 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven. 
“Yapımına 1903 yılında başlanan ve 
1930 yılında faaliyete geçen ve yapı-
mında Türk İşçilerinin emeği olan bu 
tescillenmiş depo olarak 1990 yılına 
kadar Devlet Demiryolları bünyesin-
de bakım ve onarım faaliyetinde bu-
lunmuştur. Daha sonra kendi haline 
bırakılarak yıkılmaya yüz tutmuştur. 
Göreve geldiğimizde burayı DDY’n-
dan kiralayarak ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu ve Konya Kültür Varlıkları-
nı Koruma Kurulu’ndan izin alarak 
restorasyonunu gerçekleştirdik ve 
Nikah Salonu olarak kullanılması 
amacıyla Belediyemize kazandırdık. 
Şehrimizde ortalama yılda 1200 nika-
hın kıyıldığını düşünürsek bu tarihin 
mekanın kıymetli bir hizmet olduğu 
kanaatindeyiz ve bu tarihi mekana 
hemşehrilerimizin de talebiyle Recep 
Tayyip Erdoğan Parkı Nikah Salonu 
ismini vermeyi anlamlı bulduk. Böl-
gemizde ilk olacak ve 1000 konutun 
Elektrik ihtiyacını karşılayacak Be-
lediyemize de ciddi gelir sağlayacak 
GES projemizi de şehrimize kazan-
dırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 
2014-2019 yılları arasında AK Parti 
Belediyeciliği’nin en güzel örnekle-
ri Teşkilatımızla, Büyükşehir Bele-

diyemizle, Bakanlıklarımızla en iyi 
şekilde gerçekleştirdik. Açılışını ger-
çekleştirdiğimiz bu tarihi mekanın 
yanı sıra GES, Kapalı Pazar ve Mo-
dern Hayvan Pazarı gibi hizmetler 
bunlardan sadece birkaçıdır. Tüm 
bu fiziki hizmetlerin yanında Sosyal 
Belediyecilik anlamında da kıymetli 
hizmetleri hemşehrilerimize sun-
duk. Bu hizmetlerimizde Büyükşehir 
Belediyemizin de önemli desteğini 
aldık bu nedenle Tahir Başkanımıza 
ve aramızda bulunan Uğur İbrahim 
Altay Başkanımıza şahsım ve İlçem 
adına yürekten teşekkür ediyorum. 
Geride bıraktığımız 5 yıl içerisinde 
Belediye Başkanı olarak şehrimize 
hizmet etmek bize nasip oldu. Bu 
noktada çok mutlu ve gururluyuz, 
bundan sonraki süreçte Cumhur İt-
tifakı’nın adayı Adem Erdal kardeşi-
mize destek vereceğiz, bu bir bayrak 
yarışı bizden aldığı bayrağı daha ileri 
taşıyacak. AK Parti’nin dava bilinci 
ile inşallah 31 Mart’ta şehrimizde ve 
ülkemizde ipi göğüsleyeceğiz. Başta 
hizmetlerimizde bizlere önemli katkı-
ları olan Sayın Bakanımız olmak üze-

re burada bizlere beraber olan Genel 
Başkan Yardımcımıza, İl Başkanımı-
za, Valimize, Kaymakamımıza, İlçe 
Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, 
dava arkadaşlarımıza ve siz değerli 
hemşehrilerimize teşekkür eder açılı-
şını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimi-
zin Ereğli’mize hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Önemli hizmetlerin açılışını ger-
çekleştirdikleri, birlik ve beraberlik 
içerisinde yeni hizmetlerin Ereğli’ye 
kazandıracağını, Cumhur İttifakı’na 
sahip çıkılması ve bu kutlu ittifakın 
yaşatılması gerektiği vurguları yapan 
protokol konuşmalarının ardından 
kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum: “Memleketimde, 
siz değerli hemşehrilerimizle beraber 
kıymetli hizmetlerin açılışında bulun-
maktan dolayı çok mutluyum. Kon-
ya’mızda, Karapınar’da, Ereğli’de, 
Bölgemizde ve Ülkemizde önemli 
hizmetlere imza atıyoruz ve atmaya 
da devam edeceğiz. Bakanlığımızı il-
gilendiren hizmetlerin yanında diğer 
Bakanlıklarımızla görüşüp hallede-
bileceğimiz ne hizmet varsa ben bir 

hemşehriniz olarak bu işlerin arkasın-
dayım. Ereğli’mizde 3. Toplu Konut 
yapımını gerçekleştirdik ihtiyaç olursa 
4., 5. Toplu konut yapımını gerçekleş-
tireceğiz. Ayrıca Bakanlığımızca Mera 
vasfını kaybetmiş hazine arazilerini 
Ereğlili hemşehrilerimize kazandırıl-
mak üzere Milli Emlak Genel Müdür-
lüğümüze talimatı verdik. Ereğli’mi-
zin tarihini gün yüzüne çıkarmaya 
gayret gösteriyoruz ve bu vesile ile 
bu tarihi depo Nikah Salonu olarak 
restore edildi ve açılışını yapıyoruz. 
Açılışı gerçekleştirdiğimiz hizmetler 
Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun. Ay-
rıca GES Projesi, Kapalı Pazar ve Mo-
dern Hayvan Pazarı hizmetlerinin de 
resmi açılışını da gerçekleştiriyoruz. 
Kentsel Dönüşüm Projesi Özkan Baş-
kanımızla başladı, bu projemizi de ta-
mamlayacağız. Sanayi Sitesi’nin şehir 
dışına taşımak suretiyle yenilemesi, 
Millet Bahçesi gibi birçok hizmetin 
sözünü veriyorum. Bu çerçevede 31 
Mart seçimlerinde Ereğli’den yüzü-
müzü ağartacak bir zafer bekliyorum. 
Bu zaferden sonra teşekkür amacıyla 
tekrar aranızda olacak ve projelerimi-
zin yapımına süratle başlayacağız, var 
gücümüzle 5 yıl çalışacağız. Bu bir 
beka, güvenlik ve gelecek meselesi 
bu bilinçle hareket etmemiz gereki-
yor. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ta 
Konya’mız ve 31 İlçemiz başta olmak 
üzere tüm ülkemizde mührümüzü 
vuracağız inşallah. Ben 5 yıl boyun-
ca Ereğli’mize önemli hizmetler ka-
zandıran Özkan Başkamıza teşekkür 
ediyor, bayrağı alacak Adem Başka-
nımızın bu bayrağı daha yukarılara 
taşıyacağına inanıyorum. Memleket 
işi gönül işi diyor, sizleri selamlıyor en 
kalbi sevgi ve muhabbetlerimi sunu-
yor sizleri Allah(cc)’a emanet ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Açılış Programının ardından 
Recep Tayyip Erdoğan Parkı Nikah 
Salonu içini gezen Bakan Kurum ve 
beraberindeki heyet daha sonrasında 
AK Parti İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği 
vefa yemeğine katıldılar. Vefa yeme-
ğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın doğum günü vesilesiyle 
pasta kesimi de yapıldı.
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    Gece Gündüz
Konya                   1 °C   12 °C

Karaman             3 °C 12 °C 

Aksaray               2 °C  12 °C

Ankara                 1 °C 14 °C
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Pema’da bursluluk sınavı rekor katılımla yapıldı
Tek sınıf seviyesinde ortaokula 

adım atacak, eğitimlerine 5. sınıf 
olarak devam edecek 4. sınıf öğren-
cilerine yönelik düzenlenen burslu-
luk sınavı PEMA Eğitim Kurumları 
Yerleşkesinde büyük bir katılımla 
gerçekleştirildi. Konya genelinde 3 
binden fazla öğrenci, PEMA koleji-
nin ayrıcalıklı eğitimiyle tanışmak 
için sınava katıldı. Bursluluk sınavı 
sonuçlarına göre başarılı öğrenciler 
yüzde 100’e varan 4 yıllık eğitim 
bursundan faydalanacak ve Tür-
kiye’nin en ayrıcalıklı eğitimiyle 
tanışacak. PEMA Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Cahit Koç, “Öğren-
cilerimizin ayrıcalıklı bir okulda eği-
tim aldığını hissettiren bir kurum 
olma yolunda ‘büyük hedeflerle, 
büyük kadroyla’ hiç durmadan 
çalışıyoruz. Mevcut programların 
kazanımlarını en üst düzeyde ger-
çekleştirmiş, dünya vatandaşı ola-

bilecek becerileri kazanmış, milli ve 
manevi değerlere bağlı, ezberden 
öte özümseyerek öğrenen, bilgiyi 
aktif bir şekilde kullanan, sanat, 
spor, bilim gibi alanlarda başarılı 

olan birikimi yüksek özgür düşü-
nen ve düşündüklerini açıkça ifade 
edebilen, uluslararası bir vizyonla 
aktif bir şekilde yabancı dil bece-
risine sahip, geleceğin liderlerini 

yetiştirmek temel amacımızdır. 
Bu amacımızı, eğitim bilimlerinin 
temel ilkelerine inanmış ve bun-
ları beceri haline getirmiş öğret-
menlerimizin oluşturduğu etkili ve 

tüm altyapısı sağlanmış öğrenme 
ortamlarında gerçekleştirmeye 
çaba gösteriyoruz. Bu amacımızla 
Konya’mızı, Türkiye’mizi, dünya-
mızı geleceğe taşımaya ve geleceği 

inşa etmeye çalışıyoruz. PEMA’da 
başarı bir gelenektir. Ancak elde 
edilen başarılarla yetinmemek ve 
başarı çıtasını daha üst seviyelere 
çıkarmak; yerel, ulusal ve ulusla-
rarası alanda iz bırakmak, geleceğe 
dair büyük hedeflere imza atmak 
ve hayatı öğretmek hepimizin ön-
celikli görevidir. Bu bağlamda ilk 
dört yılımızda da kontenjanlarımızı 
çok kısa bir sürede dolduran her bir 
öğrencimizin; birer hanımefendi ve 
beyefendi olarak yetişmeleri, vata-
na millete hayırlı evlatlar olmaları, 
ulusal ve uluslararası alanlarda 
şehrimizi gururla temsil etmeleri, 
köklü bir geçmişin mirasını gele-
ceğe taşımaları için var gücümüzle 
çalışıyor ve birlikte nice başarılara 
ulaşacağımıza ve mazimizin atiye 
ışık tutacağına yürekten inanıyo-
ruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Elektrikçi esnafına akıllı 
bina çözümleri anlatıldı

Sarraf Başak festivalde
büyük beğeni kazandı

Bahar ayı ile birlikte düğün 
hazırlıklarının start alması mü-
nasebetiyle, Düğün hazırlıklarına 
ilham olacak “ Düğün Festivali” 
2-3 Mart 2019 tarihlerinde Bayır 
Diamond Otel’de Sarraf Başak 
ile birlikte 22 firmanın katılımıy-
la gerçekleştirildi. Bayır Diamond 
Hotel tarafından organize edilen 
Düğün Festivali etkinliği Sarraf 
Başak, Saray Çeyiz, Foto Çan-
taya, Ritim Music, Güler Ofset, 
Detayhane, Farma Tur, Saloni, 
Lupo Tour, KİP, BRN Yatak, Tefal, 
Gürbüzoğulları Mobilya, Garden 
Çiçekçilik, Güçlü Mobilya, Desen, 
Eva Moda ve Este Zen firmaları-
nın katılımıyla 2-3 Mart 2019 ta-
rihlerinde gerçekleştirildi. Sarraf 
Başak Firması sahipleri Adem ve 
Hasan Atar, “Sarraf Başak olarak 
kuruluşumuzun 42.  yıldönümü-

nü çeşitli etkinliklerle sürdürüyo-
ruz. Bilindiği üzere Dedeman Ote-
linde Altın fuarı gerçekleştirdik. 
Şimdi ise Bayır Hotel’de yapılan 
Düğün Festivali etkinliğine ka-
tıldık. Bu etkinlikte yine her büt-
çeye hitap eden, çok geniş ürün 
yelpazesine sahip, HRD. Antwerp 
uluslararası sertifikalı mücevher 
ve altın takı ürünlerini, Konyalı 
hemşehrilerimizle uygun fiyat-
larla buluşturmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Sarraf Başak olarak Dü-
ğün Festivali’nde katılımcılardan 
tam not aldığımız kanısındayız. 
Konyamızda bu tür etkinliklerin 
her geçen artarak yapılması arzu 
ediyoruz” dedi. 2-3 Mart 2019 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Düğün Festivali etkinliğine yakla-
şık 3 bin kişi ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ

Birliğimize bağlı Konya Elekt-
rikçiler Odamız öncülüğünde Oda 
üyesi esnaflara yönelik EAE Tek-
noloji & Vintas Mühendislik işbir-
liği ile akıllı bina çözümleri eğitim 
semineri düzenlendi. Esnaf Sarayı 
Konferans Salonunda gerçekleşti-
rilen seminerin açılış konuşmasını 
Konya Elektrikçiler Esnaf Odası 
Başkanımız Arif Yeşildaş yaptı. 
Başkan Yeşildaş, “Son 25-30 yıl-
da dünyada teknolojinin büyük bir 
hızla değişerek geliştiğini görmek-
teyiz. İnsanoğlu hızla gelişen bu 
teknolojiyi takip etmekte güçlük 
çekiyor. Öyle ki evde yapacağınız 
yemekten yiyecekten alacağımız 
kalorilere kadar buzdolabının sağ-
lığımız için gerekli olan yiyecekleri 
belirlemesine kadar, cep telefonu-
muzdan yaşantımızın her alanının 
kontrolünü artık teknolojinin taki-
bine bıraktık. Türkiye de teknolo-
jik gelişmeler üzerine yoğunlaşan 
yerli firmalarıyla katkıda bulunma-
ya çalışmakta bizlerde bu sektörde 
daha çok konutlarda işletmelerde 

inşaat sektöründe faaliyet göste-
ren siz değerli üyelerimizin gelişen 
teknolojiyi takip etmeniz ve daha 
hızlı entegre olmanız adına odamız 
tarafından zaman zaman bu tür 
eğitim seminerleri düzenleyerek, 
gezi ve fuarlara katılım sağlayarak 
ve sürekli sosyal medya, internet 
sitemiz ile cep mesajları aracılığıyla 
bilgilendirme ve bilinçlendirme fa-
aliyetleri yapıyoruz. En son geçen 
hafta sonu İzmir’de Makina, Oto-
masyon Ve Enerji fuarına katıldık. 
Mart ayı içerisinde yine İstanbul’da 
Elektrik Ve Asansör Fuarları ya-
pılacak, fuar organizatörleri ile 
görüşmeler yaparak inşallah bu 
fuarlara da katılım sağlayacağız.  
Konya Elektrikçiler Odası olarak 
teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmeye devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı. Toplantıda fir-
ma yetkilileri tarafından katılımcı 
esnaflara akıllı bina çözümleri hak-
kında detaylı bilgiler verildi ve gü-
nün anısına fotoğraf çektirildi.
n HABER MERKEZİ

Özellikle son yıllarda binalarda çökme ve yıkılmaların sayısının arttığına işaret eden AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, 
“Binalar yıkılmadan önce gerekli mesajı veriyor. Bu mesajı doğru anlamak ve önlem almak gerekiyor” dedi

Binalar yıkılmadan
önce haber veriyor

Konya İl Afet ve Acil Durum 
(AFAD) İl Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen 1-7 Mart Deprem Haf-
tası etkinlikleri başladı. Etkinlikler 
kapsamında farkındalık oluşturuyor,  
deprem konusunda uygulamalı eği-
tim veriliyor.  Konya İl Afet ve Acil 
Durum (AFAD) Müdürü Yıldız To-
sun Deprem haftası etkinlikleri ve 
depreme karşı alınabilecek tedbirler 
hakkında Yenigün’e özel açıklama-
larda bulundu.
‘DEPREM’İN BİR YAŞAM FELSEFESİ 

HALİNE GETİRİLMESİ LAZIM’
1-7 Mart Sivil Savunma Günü 

ve Deprem Haftası olarak ülkemiz-
de kutlandığına dikkat çeken Konya 
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Mü-
dürü Yıldız Tosun, “Deprem hafta-
sında gerçekleştirdiğimiz etkinlikle-
rin amacı vatandaşlarımıza deprem 
şuuru kazandırabilmek. Deprem 
kültürünü verebilmek ve insanların 
deprem ile yaşamasını öğrenmesi-
ni sağlamak.  Deprem’in bir yaşam 
felsefesi haline getirilmesi lazım. 
Vatandaşlarımız nasıl araçlarını si-
gortalarını yapıyor ise evlerini de 
mutlaka deprem sigortası yaptırma-
sı gerekiyor.  Ülkemizde afet sigorta-
cılığın mutlaka gelişmesi lazım. Va-
tandaşlarımızın bu konuda bilinçli 
olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın 
evde bulunan eşyalarını da sabit-
lemelerini ve aile içi afet planlarını 
hazırlamalarını tavsiye ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘DEPREM DEĞİL, 
KÖTÜ BİNA ÖLDÜRÜR ‘ 

Depremin değil, kötü binanın 
öldürdüğüne dikkat çeken Yıldız 
Tosun, “Hafta sonunda Kule Site 
Alışveriş ve Yaşam Merkezimizde 
farkındalık sağlamak amacı ile stant 
açtık. Stantlar kapsamında fotoğ-
raf sergisi açarak vatandaşlarımıza 
Konya’da ve ülkemizde yaşanan 
bazı depremlerin örnekleri sunduk. 
Vatandaşlarımızın depremden nasıl 
korunabilecekleri konusunda bilgi-
lendirmeler gerçekleştirdik. Vatan-
daşlarımızı deprem değil, kötü bina 
öldüreceğine dikkat çektik. Sağlam 
binaların yapılmasının önemine 
dikkat çekmek istiyoruz ve sağlam 
binaların inşa edilmesini istiyoruz.  
Deprem sarsıntısı geçtiği anda top-
lanma alanlarında vatandaşlarımızı 

toplanmasını istiyoruz. Toplanma 
alanlarına E devlet üzerinden ulaş-
mak mümkün” diye konuştu.

‘BİNANIN VERDİĞİ 
MESAJLAR ÖNEMSENMELİ’

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) 
Müdürü Yıldız Tosun binaların ver-
diği mesajlara dikkat edilmesinin 
önemli olduğuna dikkat çekerek, 
“Yapılan binaların ve içerisinde 
oturduğumuz binaların sağlam ol-
ması oldukça önemli.  Bizler vatan-
daşlarımıza binaların çökme ya da 
deprem riskine karşı vermiş olduğu 
mesajları iyi okumalarını ve herhan-
gi bir sıkıntı anında ilgili kuruluşlar 
ile iletişime geçilmesinin önemli ol-
duğuna ifade ediyoruz. Bina kendi 

kendinin riske karşı mesajını veri-
yor. Bina sakinlerin binaların da ya-
şanan bir olumsuzluğa karşı önlem 
almalarını ve gerekli kurumlar ile 
iletişime geçmelerini tavsiye ediyo-
ruz” ifadelerin kullandı.

‘DEPREME KARŞI 
HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’

Konya’nın deprem riski olma-
dığını ancak, deprem riskine karşı 
tedbirli olunması gerektiğini dile 
getiren Tosun, “Konya’nın deprem 
tehlikesi yok. Ancak 2018 yılında bir 
deprem tehlikesi haritası hazırlan-
dı. Bu haritada Konya’ya baktığımız 
zaman küçük bir bölümü kırmızı, 
onlar da Akşehir, Ilgın, Doğanhisar 
ve Tuzlukçu bölgeleri. Konya’nın 

zemini gevşek bir zemin. Dolaysıy-
la depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. 
Zemin etütleri gerçekleştirmeliyiz. 
Zemin etüdü yapılmadan binaları-
mızı inşa etmemeliyiz. Zemin etü-
dü yapıldıktan sonra çıkan veriler 
doğrultusunda da hangi temel tipi 
uygunsa o şekle uygun temel şekli 
yapılmalı” şeklinde konuştu.

‘DEPREMLER ÖNLENEMEZ, 
ANCAK DEPREMLERİN AFETLERE 

DÖNÜŞMESİ ÖNLENEBİLİR’
Hiçbir doğal afet gibi depremle-

rin de önlenemeyeceğini ancak alı-
nacak tedbirlerle depremin bir afe-
te dönüşmesinin önlenebileceğini 
vurgulayan AFAD İl Müdürü Tosun, 
“Afetler her zaman her yerde ola-
bilir ve afetlere müdahale etmekle 
yükümlü kişiler, (ki bu kişilerde afet-
zede olabilirler) afet sonrası ihtiyaç-
larımızı çok kısa bir sürede karşılaya-
mayabilirler. Zarar azaltma mantığı 
ile yaşam biçimimizi afetlere duyarlı 
şekilde gözden geçirmeli, çevremizi 
bu gözle algılamalı, güvenli yaşam 
bilinci / farkındalığı ve afet öncesi 
hazırlıklı olma eğilimi ile afetlere di-
rencimizi artırmalıyız. Kendimize ait 
afet sonrası ilk 72 saat için bir aile 
afet planı yapmamız gerekir. Planı-
mızda evimizin güvenli yerleri, afet 
çantamızın düzenlenmesi ve evi 
tahliye planımız yer almalıdır. Unut-
mayın; depremler önlenemez, an-
cak depremlerin afetlere dönüşmesi 
önlenebilir” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, özellikle son dönemde eski binalarda 
meydana gelen çökmelere işaret ederek, afetlere hazırlıklı olunması uyarısı yaptı.
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Selçuklu’nun mahallelerini gezen AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, 2014-2018 yılları arasında çiftçiye toplamda 20 milyon lira destek verildiğini söyledi

Çiftçiye 20 milyon 
lira destek verildi

AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, 31 Mart seçimleri kap-
samında çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor. Milletvekili Halil Et-
yemez, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti 
Selçuklu İlçe teşkilatıyla Aşağıpı-
narbaşı, Yukarıpınarbaşı, Sarıcalar, 
Çandır, Çaltı, Dokuz, Dağdere, Mey-
dan, Kınık, Biçer, Bağrıkurt, Ardıçlı 
ve Bilecik mahallelerini ziyaret etti. 
Vatandaşlar tarafından coşkuyla 
karşılanan Milletvekili Etyemez ve 
beraberindeki heyet, seçimlerde AK 
Parti’ye destek istedi.

Vatandaşların sevinçli karşıla-
malarının yorgunluğu unutturduğu-
nu belirten Halil Etyemez, “Hemen 
hemen her gün Konya’mızın farklı 
bir ilçesinde hemşehrilerimizle bir 
araya geliyoruz. Bu güzel milletimi-
ze çok daha büyük bir azimle hizmet 

etmenin enerjisini depoluyoruz. 
Tüm ilçelerimizde AK Parti’mize 
yoğun ilgi var. Hemşehrilerimizin 
teveccühü gösteriyor ki Selçuklu’da 
da Cumhur İttifakının AK Parti Ada-
yı Ahmet Pekyatırmacı ile yeni bir 
rekor kıracağız.” dedi.

Mahalle ziyaretlerinde tarım ala-
nında yapılan çalışmalara değinen 

Etyemez, çiftçilerin her daim ya-
nında olduklarını söyledi. Çiftçilere 
bitkisel üretim ve hayvancılık alan-
larında birçok destek verdiklerini 
kaydeden Etyemez, “Selçuklu ilçe-
mizdeki çiftçilerimize bitkisel üretim 
ve TARSİM destekleri kapsamında 
2002-2017 yılları arasında yaklaşık 
160 milyon lira destekleme ödemesi 

yaptık. Anaç koyun, anaç sığır, arılı 
kovan, ana arı, yem bitkileri ve buna 
benzer hayvancılık desteklemeleri 
kapsamında 2014-2018 yıllarında 
18 bin 160 çiftçiye ulaşarak yakla-
şık 20 milyon lira ödenek sağladık. 
2006-2018 yılları arasında kırsal 
kalkınma ekonomik yatırım projele-
rinde 21 projeye 6 milyon 676 bin 
384 lira, sulama yatırımlarının des-
teklenmesi projesinde 39 proje 654 
bin lira ve makine ekipman destek-
leri projesinde 236 çiftçiye 1 milyon 
446 bin 732 lira destekleme ödeme-
si yaptık.” diye konuştu.

Genç çiftçilerin de yanında ol-
duklarını vurgulayan Etyemez, 
2016-2017-2018 yıllarında Selçuk-
lu ilçesinde genç çiftçi projelerinde 
12 proje sahibine toplam 360 bin 
lira ödeme yapıldığını açıkladı.
n HABER MERKEZİ

Kütükcü’den Büyükşehir’e 
toplu konut teşekkürü

Konya Sanayi Odası ve Konya 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Memiş Kütükcü, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ve TOKİ tarafından 
Ardıçlı Bölgesi’ne yapılacak olan 
toplu konutların bir kısmının da 
Konya OSB’deki çalışanlara ayrıl-
masından dolayı teşekkür mesajı 
yayımladı. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum’un katılımı ile 
protokolü imzalanan 1057 konut-
luk Ardıçlı Toplu Konut Projesi’nin 
hayırlı olmasını dileyen Kütükcü, 
mesajında şunları söyledi: “Konya 
Organize Sanayi Bölgemizdeki ça-
lışanlarımızın konut ihtiyaçlarının 
giderilmesine yönelik, Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte uzun süre-
dir çalışmalar yapıyorduk. Bu bağ-

lamda protokolü imzalanan 1057 
konutluk Ardıçlı Toplu Konut Pro-
jesi’ndeki konutların bir kısmının 
da Konya OSB’deki çalışanlarımıza 
ayrılması bizleri ve çalışanlarımızı 
son derece mutlu etmiştir. Bu pro-
jenin hayata geçmesinde büyük 
emekleri bulunan hemşehrimiz 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’a, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’a, TOKİ yetkililerimize ve 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. İnanıyorum ki, bu projenin 
kapsamı genişletilerek, önümüz-
deki dönemde daha fazla OSB çalı-
şanımızın toplu konut imkanından 
yararlanması sağlanacaktır.” 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında Ardıçlı Toplu Konut Projesi’nin protokolü imzalandı. İmza törenine katılan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, talebin fazla olması üzerine ek bin konutluk bir projenin daha başlatılması talimatı verdi

Toplu konutta çifte müjde!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katılımı ile Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve TOKİ arasında 
1057 konutluk Ardıçlı Toplu Konut 
Projesinin protokolü imzalandı. Dar 
ve orta gelirli ailelere yönelik proje-
ler geliştirmek gerektiğini kaydeden 
Bakan Kurum, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ın Konya için daha fazla konut 
talebi üzerine 1000 konutluk yeni 
bir projenin daha başlatılması tali-
matını verdi. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, konut-
ların bir kısmı için Organize Sanayi 
Bölgesi’nde çalışan vatandaşların 
başvuracağı bir imkan oluşturdukla-
rını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Konya Büyükşehir Belediye-
si ve TOKİ işbirliğinde hayata geçiri-
lecek Ardıçlı Toplu Konut Projesinin 
protokol törenine katıldı. Büyükşehir 
Belediyesi Mevlana Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen törende konuşan 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, sorumlu insanlar olarak 
belediye başkanlarının, bakanların, 
milletvekillerinin dar ve orta gelirli 
ailelere yönelik projeler geliştirmele-
ri gerektiğini belirtti. Bakan Kurum, 
“İşte bugün bu ailelerimize yönelik 
projelerin bir yenisini daha hep bir-
likte gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımı-
za bağlı Toplu Konut İdaresi ile Kon-
ya Büyükşehir Belediyemiz arasında 
imzalanacak olan bu sosyal konut 
projesine ilişkin protokol ile birlikte 

artık Konya’mıza 1057 konutu daha 
kazandırmış oluyoruz. Çevreye ve 
doğal yapıya uyumlu sosyal donatı 
ve hizmet alanlarına sahip, teknik 
altyapısı tamamlanmış, nitelikli ve 
sağlıklı yaşam alanlarını içeren çok 
önemli bir proje bu. Bizim ecdadı-
mız, medeniyetimiz bize cami mer-
kezli, bahçe merkezli, şehirleşmeyi 
tarif ediyor” dedi.
KONYA’YA YENİ BİN KONUT MÜJDESİ 

Bakan Kurum, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Altay’ın daha 
fazla konut talebine atıfta bulunarak, 
“Sayın başkanımız dedi ki 1057 ko-
nut Konya’ya yetmez. Biz buradan 
şunun sözünü verelim: İlk etapta 
1057 konutu yapalım, 2. etapta da 
1000 konutun hazırlığına da arka-
daşlarımız başlasın. Gittiğimiz her 
şehirde her ilçede bu projeleri açık-
lıyoruz. Toplu konut projemiz, 150 
bin metrekare konut alanı, 20 bin 
metrekare ticari alan, 27 bin 500 
metrekare de eğitim alanına sahip. 
İçinde 86 bin metrekare. Neredeyse 
küçük bir ilde yaptığımız Millet Bah-
çesi kadar bir park alanını, 82 bin 
500 metrekare de pazar alanı içeren 
bir proje. İlk etapta 3 bin 200 va-
tandaşımızın ihtiyacını karşılayacak 
proje” ifadelerini kullandı. 

‘SOSYAL KONUT ALANI 
NEREDEYSE BİR İLÇE KADAR’
Projenin önemine değinen 

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, “Hepsi zemin artı 5 kat, deği-
şik tiplerde bitişik ve ayrık bahçeli, 

bahçesiz. Fakat belli bir yüksekliğe 
çıkmayan, bütün sosyal donatıları 
bulunan, içerisinde ticaret alanı olan, 
camisi olan, eğitim, sağlık birimleri 
olan, yani kelimenin özeti ile yaşana-
bilir bir bölge oluşturuluyor. Hemen 
hemen bir ilçe büyüklüğünde” ifade-
lerini kullandı. Sosyal konut projesi-
nin hayırlı olmasını dileyen AK Parti 
Konya Milletvekili Hacı Ahmet Öz-
demir şu ifadeleri kullandı: “Biz çadır 
kültüründen geldik. Çadırın yanına 
bir çadır daha ilave ederek geldik. 
Toprak malzemeyi, kerpici, Horasan 
harcını kullanarak geldik Anado-
lu’ya. Geldiğimizde ev mimarisinde 
2 tarzla daha tanıştık. Taş ve ahşap. 

Harikulade işler çıkarttık. Bugün be-
ton işimizi daha da kolaylaştırıyor ve 
sonra istediğimiz şekli verebiliyoruz. 
Binlerce konut açığı var. Kaçmaktan 
kovalamaya fırsat bulamadık ama 
bundan sonra Cumhuriyet mimarisi 
tipi olarak birtakım yeni mimarı ara-
yışlarını destekleyelim.” 

KONUTLARIN BİR KISMINA 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
ÇALIŞANLARI BAŞVURACAK 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK be-
lediyecilik anlayışının sadece vaat 
etmediğini, yapabileceklerini ifade 
ettiğini, sözlerini de en kısa sürede 
gerçekleştirdiğini vurguladı. Başkan 

Altay, “Biz de bunun bu kadar kısa 
sürede gerçekleşmesinden dolayı 
Sayın Bakanımıza teşekkür ediyo-
ruz. Şu anda inşaatı yapılacak alan 
Sayın Bakanımızın desteğiyle bu 
alan Toplu Konut İdaresi’ne tahsis 
edilmiş oldu. Alanımız İstanbul Yo-
lu’na, yeni yapacağımız metro hattı-
na 2 kilometre mesafede. Beyhekim 
Hastanesi’ne 2 kilometre mesafede. 
Özellikle Organize Sanayi Bölgesi’n-
de çalışan işçi sayımız hızla artıyor. 
Onların günlük işe gidiş gelişleri ile 
ilgili şehirde bir trafik yoğunluğu var. 
Onun için bu konutların bir kısmı da 
ihracatımıza destek olan, üretime 
destek olan ve en az 3 yıl OSB’de ça-

lışan vatandaşlarımızın başvuracağı 
bir imkan oluşturuyoruz. Böylece 
Konya’nın üreten gücüne de ciddi 
bir katkı oluşturacak projenin bir an 
önce hayata geçmesini temenni edi-
yorum” dedi. Hemen sosyal hayatın 
yanı başında, ulaşım problemi olma-
yan, sadece çalışanlarımız için de-
ğil; aileler için de iyi bir yaşam alanı 
oluşturmayı hedeflediğimiz, ortaya 
koyduğumuz güzel bir alan. Hayırlı 
olsun” diye konuştu. 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ise, yıllardır çözüm aranan bu 
konu ile ilgili atılan adımların mut-
luluk verici olduğunu kaydederek, 
“Yıllardır konuştuğumuz, özellikle 
sanayi bölgelerindeki çalışanlarımı-
zın konaklayacağı mekanların ka-
zandırılması meselesinin çözümü 
bugüne kısmetmiş. Ben öncelikle 
projelerin hayata geçirilmesinde fikir 
sahibi olan, mimarı olan Sayın Baka-
nımız ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu. Yapılan konuş-
maların ardından Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve TOKİ Başkan Yar-
dımcısı Ömer Faruk Karabayır, 1057 
dairelik Ardıçlı Toplu Konut projesi-
nin protokolünü imzaladılar. Sanayi 
çalışanlarına ve dar gelirli ailelere 
yönelik yapılacak 2+1 ve 3+1 ko-
nutlar için başvuru tarihi ve başvuru 
şartları daha sonra açıklanacak.
n HABER MERKEZİ

Konya halkının ziyaretler esnasında Başkan Altay’dan en çok talep ettiği konulardan biri olan düşük maliyetli toplu konut projesi için imzalar atıldı.

Talebin fazla olduğunu öğrenen Bakan Kurum, 1057 dairelik ilk etaba 
ek olarak 1000 dairelik bir projeyi de aynı kapsamda başlatılacağını söyledi.
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Yarım asırda yaklaşık 2 bin taş plak biriktirdi
1970’li yıllarda eski para top-

layarak koleksiyonerliğe başlayan 
60 yaşındaki emekli sanayici, evi-
ni adeta müzeye dönüştürürken, 
topladığı gramofon ve taş plakları 
gelecek nesillere aktarmak istiyor. 

Konya’da yaşayan 4 çocuk ba-
bası 60 yaşındaki emekli sanayici 
Ahmet Karagözler, hobi olarak baş-
ladığı koleksiyonerlikte, daha sonra 
taş plak ve gramofonlara merak 
sardı. Karagözler, yıllar içerisinde 
topladığı gramofonlar ve yaklaşık 
2 bin taş plak ile evinin salonunu 
adeta bir müzeye dönüştürdü. Taş 
plakları yüzyıllık gramofonlarda 
dinleyen Karagözler, günlük işle-
rini yaparken bile bu tutkusundan 
vazgeçmiyor.  Yaklaşık 16-17 yıldır 
gramofon topladığını belirten Ka-
ragözler, ilk olarak Zeki Müren’in 
‘Zehretme Hayatı’ isimli plağıyla 

başladığını söyledi. Karagözler, 
“Onu pikapta dinledim ben. Son-
radan bir gramofon aldım. Arkasın-
dan Zeki Müren’leri topladık, Mü-
zeyyen Senar’ları topladık, Münir 
Nurettin’leri topladık. Ondan sonra 
Hafız Burhan’ın Makber’i hoşuma 
gitti, onu aradık. Sonradan bir bak-
tık ki biz taş plak camiasının içine 
girdik. Aradığımızı bulmaya çalış-
tık. Aradık, şehir şehir gezdik. O 
zamandan bu zamana kadar toplu-
yorum. İlk olarak nümismatik ola-
rak başladım ben. 1970’li yıllarda 
para toplayarak başladım. Paraları 
topladık ama paraların sonu yok. 
Yerli para var, yabancı para var 
falan baktık o olmadı. Ondan son-
ra bakırları toplamaya başladım. 
Osmanlı’dan kalma üzeri mühürlü 
olan bakırları topladık. 2000’li yıl-
lara kadar bu bakırları topladım. 

Kılıçlar topladım, yani antika değeri 
olan ürünleri gördüm mü dayana-
maz bir durum vardı. 2000 yılından 
sonra gramofonlara, lambalı radyo-
lara, taş plaklara merak sardım. O 
zamandan beri de onları topluyo-
rum” dedi. 

‘KENDİMİ BİR EMANETÇİ 
OLARAK GÖRÜYORUM’ 

Eserlerin gelecek nesillere akta-
rılması için kendisini bir emanetçi 
gibi gördüğünü kaydeden Karagöz-
ler, “Bunları gelecek olan nesillere, 
bizim çocuklarımıza, torunlarımıza 

aktarmamız lazım. Çünkü bu plak-
lar da bir tarih taşıyor, tarihi anlatı-
yor bunlarda. 50 civarında gramo-
fon var, aşağı yukarı önemli olan 
modeller mevcut. Bin 500, 2 bin 
civarında da taş plak var” şeklinde 
konuştu. 

Belli bir dükkanda satılmadığı 
için her istediği plağı bulamadık-
larını belirten Karagözler, “Mesela 
Ankara’da pazar olur her ay, gide-
rim o pazara sabah saat 05.00’de. 
Bakarız İstanbul’dan, köyden, 
kentten ne gelmiş. Köylülerin ge-
tirdiklerinde aradığın plaklardan 
bulabilirsin fakat yıpranmış oluyor 
genelde. İçinden seçmeye çalışıyo-
ruz. İstanbul’da Feriköy Pazarı var, 
oradan alıyoruz. Bazen de böyle 
köylerden, kırsal yaylalardan falan, 
gramofonu yoktur adamın ama 
dedesinden kalmış, babasından 

kalmış plakları var. Onları kısmet 
olursa alıyoruz. Böyle tamamlıyo-
ruz” diye konuştu. 

‘İLK ZAMANLARDA 
BUNLAR ÇÖP, BUNLARI NEDEN 

TOPLUYORSUN DEDİLER’
Ailesinin ve çevresindeki in-

sanların, topladığı antika eşyaları 
ilk zamanlarda çöp olarak gördük-
lerini vurgulayan Karagözler, “İlk 
zamanlarda bunlar çöp, bunları ne-
den topluyorsun dediler. Tabii son-
radan bu camiayı biraz tanıdıkça, 
musikiyi biraz dinledikçe, biraz da 
ben anlatıyorum tabii bazı şeyleri, 
çocuklar da merak sardılar. Onla-
ra da ikişer gramofon verdim, 40-
50’şer taş plak hediye ettim. Yani 
onlara da aşılansın ki, biz gittikten 
sonra bunların kıymetini bilsin” ifa-
delerini kullandı.
n İHA

Bakü Fatihi Nuri Paşa 
Konya’da anılacak

Seydişehir’e yeni düğün
salonu kazandırılıyor

Gönül Gözü Derneği
engelleri kaldırıyor

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 100. 
Yılında Kars Millî İslâm Şûrası ile 
Azerbaycan’da “Bakü Fatihi” ola-
rak bilinen Nuri Paşa’yı anlatacak. 
Konya Aydınlar Ocağı’nın Selçuklu 
Salı Sohbetleri’nde, “Azerbaycan 
– Bakü Fatihi Nuri Paşa ve 100. 
Yılında Kars Millî İslâm Şûrası” 
gündeme gelecek. Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, 1. Dünya Savaşı’nın sonu-
na doğru, 1918’de Kafkas İslam 
Ordusu kumandanı olarak Azer-
baycan topraklarını Ermeni Taş-
naklar’ın ve Ruslar’ın işgalinden 
kurtaran Azerbaycan’da “Bakü 
Fatihi” olarak tanınan Nuri Paşa’yı 

anlatacak. Konya Halk Kütüpha-
nesi Konferans Salonu’nda 5 Mart 
2019 Salı günü saat 20.00’da ger-
çekleştirilecek olan tarih sohbetine 
bütün gönül dostları davet edildi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, vatandaşların daha 
rahat ve modern bir ortamda ilçe-
ye daha fonksiyonel ve büyük bir 
düğün salonu ve konferans salonu 
kazandıracaklarını söyledi. Sosyal 
belediyecilik anlayışı içinde kaliteli 
hizmet vermeyi hedefleyen Seydi-
şehir Belediyesi yapacağı düğün ve 
konferans salonu ile ilçenin estetik 
görünümüne katkı sağlayacak.

İlçedeki mevcut düğün salo-
nunun ihtiyaca cevap vermediğini 
kaydeden Başkan Tutal, “Mev-
cut, Belediye Düğün salonumuz 
ihtiyacımıza cevap veremez hale 

gelmişti. Uzun yıllardır yeni bir dü-
ğün salonu ihtiyacımız vardı. Yeni 
yapacağımız düğün salonu ilçemiz 
ve civarının salon ihtiyacını karşıla-
yacak kapasite ve nitelikte olacak. 
Düzenlediğimiz konferanslarımıza 
da ev sahipliği yapacak. Modern 
mimarisiyle ilçemize değer kata-
cak olan salonumuzla bir cazibe 
merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. 
Mevki olarak vatandaşlarımızın 
görüşlerinin alındığı bir noktada 
şehrimize kazandıracağımız salo-
numuz örnek bir mekan olacak” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya merkez ve ilçe-
lerinde engellilere yönelik 
yapmış olduğu çalışma-
larla tanınan Gönül Gözü 
Derneği Genel Başkanı 
Derviş Ahmet Şahin ve 
Dernek Gönüllüsü Mil-
li Masör Mehmet Can 
kendilerine gelen talep 
doğrultusunda Karatay il-
çesinde yaşayan ve geçir-
miş olduğu bir rahatsızlık 
sonucu Konya Numune 
Hastanesinde tedavi gö-
ren  vatandaşa tekerlekli 
sandalye hediye etti. Gö-
nül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Derviş Ahmet 
Şahin, dernek olarak ku-
ruluşlarından bu yana de-
vam eden ‘Bir Engelde Sen Kaldır’ 
kampanyası kapsamında ihtiyaç 
sahibi engellilere akülü ve manü-
el tekerlekli sandalye hediye et-
tiklerini dile getirerek çalışmalara 
hız kesmeden devam edeceklerini 
belirtti. Bu güne kadar birçok en-
gelli vatandaşa yardımcı oldukla-
rını belirten Gönül Gözü Derneği 

Genel Başkanı Derviş Ahmet Şa-
hin, “Bu bir hayır işi. Bizler engelli 
kardeşlerimize yardım ederken 
sadece veren elle alan el arasında 
bir köprü vazifesi görüyoruz. En-
gelli kardeşlerimizin problemleri-
ni bir nebze oldun giderdiğimizde 
onların mutlulukları ile bizlerde 
mutlu oluyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Hel-san’ın, 1880 yılında Mehmet Ali Efendi ile Konya Çıkrıkçılar’daki küçük bir imalathanede baş-
layan hikayesi, 5. kuşak tarafından günümüz modern teknolojisi ile birleştirilerek sürdürülüyor

Helva üreterek
asırlık çınar oldu

Türk mutfağının geleneksel 
lezzetlerinden helvada ün salan 
ve adı bugünlere kadar gelen Hel-
san’ın, 1880 yılında Mehmet Ali 
Efendi ile Konya Çıkrıkçılar’daki 
küçük bir imalathanede başlayan 
hikayesi, Keskin ailesinin 5. ku-
şağı tarafından günümüz modern 
teknolojisi ile birleştirilerek sürdü-
rülüyor. 

Yaklaşık 1,5 asra sahip Hel-
san’ın kuruluş öyküsünü başlatan 
Mehmet Ali Efendi, Konya’nın 
Meram ilçesinde bulunan tarihi 
Bedesten Çarşısı’nın bir bölümü 
olan Çıkrıkçılar’da küçük bir ima-
lathane açarak helva ve tahin imal 
etmeye başladı.  İmalathanenin 
Mehmet Ali Efendi’nin oğlu Hacı 
Hüseyin Keskin tarafından Ak-
şehir’e taşınmasının ardından iş-
letme, 1984 yılında Hel-san Gıda 
adını aldı.  Merkezi Nasreddin 
Hoca’nın memleketi Akşehir ilçe-
sinde bulunan firma, 92 yaşında-
ki dede Cafer Keskin, oğulları ve 
torunları tarafından yönetiliyor. 
Çağın değişen koşullarına ayak 
uydurulurken, kalite ve lezzetten 
ödün verilmedi.  Günde 5’er ton 
helva ve tahin, 2’şer ton reçel ve 
pekmez üretimi gerçekleştiren 
Hel-san, 10 ülkeye ihraç ettiği 
ürünleriyle yaklaşık 1 milyon do-
larlık dış satıma imza atıyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE 
TEKNOLOJİNİN UYUMU 

SAĞLANIYOR
Şirketin 5. kuşak temsilcisi ve 

Hel-san Gıda Genel Müdürü Onur 
Keskin, 5 kuşak önce başladıkları 
helva üretimini 139 yıldır sürdür-
düklerini ifade ederek, dedesinin 
dedesi Mehmet Ali Efendi’nin 
1880 yılında helva üretimine baş-
ladığını, daha sonra oğlu Hacı Hü-
seyin Keskin’in üretimi Akşehir’e 
taşıdığını anlattı. Keskin, “Hacı 
Hüseyin’den Cafer Keskin dev-
ralmış. Cafer Keskin, hala hayatta 
ve aktif çalışmaya devam ediyor. 
Dedelerimizden öğrendiğimiz ge-
leneksel üretim tekniklerini tek-
nolojiye ayak uydurarak ancak 
çok fazla makineleşmeden, helva 
üretimini elde yaparak devam et-

tiriyoruz. Geleneksel tadımızdan 
ödün vermeden, lezzetimizi boz-
madan devam etmeye çalışıyoruz. 
Onlardan aldığımız geleneksel de-
neyimleri günümüze aktarmaya 
çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Onur Keskin, üretim sürecini 
anlatırken, önce susamı kabuğun-
dan arındırarak tahin elde ettik-
lerini, ham susamı belirli bir süre 
ıslatarak kabuğunun yumuşama-
sını beklediklerini ifade ederek, 
şöyle devam etti: “Kabuğu yumu-
şayan susam soyuluyor. Tuzlu su 
havuzlarından geçirilerek arın-
dırma işlemleri yapılıyor. Kıvama 
gelene kadar kavruluyor. Eleme 
işleminden geçirilerek kabuk ve 
kepeklerinden ayrılıyor. Kavrul-
muş susamları değirmene atarak 
helvada kullanılmak üzere tahin 

elde ediyoruz. Ardından şekeri 
helva kazanlarımızda kaynatıyo-
ruz. Kaynamış şekere çöven ilave 

ediyoruz. Tabii ki tüm işlemlerin 
formülü bizde. Kaynamış şeker ve 
çöven, helvanın matı, yani ham 
maddesi haline geliyor. Değir-
menden geçirilen tahin ile matı 
karıştırıyoruz. Bu işlemi kürek ve 
elle yapıyoruz, yani makine kul-
lanmıyoruz. Sonunda 40 gramdan 
başlayıp 5 kilograma kadar helva 
üretiyoruz. Gramajlarına göre pa-
ketleniyor ve satışa hazır hale ge-
tiriliyor.”

Keksin, günde 5’er ton helva 
ve tahin, 2’şer ton reçel ve pek-
mez üreten firmanın, 5 yıldır ihra-
cata ağırlık verdiğini söyledi.

ÜRETİMİN YÜZDE 
40’I İHRAÇ EDİLİYOR

Hel-san Gıda Genel Müdürü 
Onur Keskin, önce sadece ABD’ye 
ihracat yaptıklarını, ardından Al-
manya, Belçika, Fransa, İsrail ve 
Libya’yı da ihracat yapılan ülkeler 
arasına eklediklerini belirterek, 
şunları kaydetti: “İhracata ağırlık 
vermemiz sonrasında rakamla-
rımızda bir artış sağladık. Günü-
müzde 1 milyon dolar civarında 
ihracat yapıyoruz. Hedefimiz, bu 
rakamları daha yükseğe çıkar-
mak. Üretimimizin yaklaşık yüzde 
40’ını 10 ülkeye ihraç ediyoruz. 
Geri kalan kısmı ise iç piyasada 
tüketiliyor. Almanya, İngiltere, 
Fransa ve ABD en çok ihracat yap-
tığımız ülkeler. Ayrıca Yunanis-
tan, Hollanda, Tunus ve Ukrayna 
ihracat yaptığımız ülkeler arasın-
da yer alıyor.”

Ailenin helva yapımında 3. 
kuşağını temsil eden dede Cafer 
Keskin, ilkokul 4. sınıftan bu yana 
sektörde çalıştığını söyledi.  Hel-
vanın geçmişte lüks bir tüketim 
kalemi olduğuna işaret eden Kes-
kin, “Eskiden ekmek fırınları yok-
tu ve köylüler buraya helva, tahin 
yemek için gelirlerdi. O zamanlar, 
yani ben ilkokul öğrencisiyken 
onların tabaklarını hazırlardım. 
Lokantalar olmayınca en zengin 
insanlar bile pidenin yanına 100 
gram helva alıyorlardı. Yaşım 92 
ve ben 80 yıldan fazladır bu işi ya-
pıyorum.” ifadelerini kullandı.
n AA
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
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Hususi İlan Reklam Fiyatları 
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Aksaray’da 2 Afgan uyruklu şahıs ara-
sında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öl-
dürüldü. Olay, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi 
Reis Çapan Öztürk Caddesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uy-
ruklu Tarvi Aryan (22) ile Nasır M. (23) 
arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma 
başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya 
dönüşmesi üzerine Nasır M. belinde taşıdı-
ğı ekmek bıçağını çıkartarak Tarvi Aryan’ı 
göğsünden 2 bıçak darbesi ile yaraladı. Çev-
redeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık 
ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay ye-
rine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Tarvi Ar-
yan’ın öldüğünü belirlerken, olayı gerçekleş-
tiren şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara 
karıştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapı-
lan incelemelerin ardından Tarvi Aryan’ın 
cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi morguna K aldırıldı. 
Polis olay yerinden kaçan şüphelinin peşine 
düşerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Ambulans helikopterle
hastaneye yetiştirildi

Kulu ilçesinde fenalaşarak has-
taneye kaldırılan yaşlı adam, kalp 
krizi geçirdiğinin anlaşılması üzeri-
ne ambulans helikopterle başka bir 
hastaneye sevk edildi. 

Edinilen bilgiye göre, Kulu il-
çesi Zincirlikuyu Mahallesinde 
yakınlarıyla sohbet eden 78 ya-
şındaki Hüseyin Coşkun, aniden 
rahatsızlandı. Yakınlarının haber 
vermesi üzerine olay yerine ambu-
lans sevk edildi. Olay yerine gelen 

sağlık görevlilerinin ilk müdaha-
lesinin ardından yaşlı adam Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ya-
pılan kontrolde kalp krizi geçirdiği 
anlaşılan yaşlı adam için Konya İl 
Sağlık Müdürlüğünden ambulans 
helikopter talep edildi. Ambulans 
helikopterin Cumhuriyet Mahalle-
sindeki piste inmesiyle yaşlı adam 
Konya Numune Hastanesine sevk 
edildi.
n İHA

Silahlı saldırıya uğrayan
polis, ağır yaralandı

Aksaray’da bir polis memuru, 
uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır 
yaralandı. E-90 kara yolu Nevşehir 
Caddesi’ndeki dinlenme tesisinin 
açık alan bölümünde oturan polis 
memuru Yasin E’ye (33) kimliği 
belirlenemeyen bir kişi tabancayla 
ateş etti. Ağır yaralanan Yasin E, 

olay yerine gelen sağlık ekipleri-
nin ilk müdahalesinin ardından, 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırıldı. Olay yeri incele-
me ekipleri, etrafta çok sayıda boş 
kovan buldu. Emniyet güçleri, sal-
dırganın yakalanması için çalışma 
başlattı. n AA

Yaklaşık 3 yıl önce Akören ilçesinde evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin için tüm imkanlar 
seferber edilmesine ve aradan geçen zamanda arama çalışmaları durmamasına rağmen en ufak bir iz yok!

Kayıp Yasin’den 
35 aydır haber yok

Akören ilçesinde, 6 yaşınday-
ken, evlerinin önünde oynadığı sı-
rada kaybolan Yasin Şahin’den 35 
aydır haber alınamadı. Baba Yavuz 
Şahin (39), “Oğlumu o kadar aradı-
lar; ama kimse bulamadı. Dile kolay, 
tam 35 ay oldu, Yasin’im gideli. Ba-
zen böyle bir oğlum olduğunu bile 
unutuyorum” dedi.

Akören’e bağlı, daha önce köy 
statüsünde olan Belkuyu Mahalle-
si’nde yaşayan Ümmü- Yavuz Şahin 
çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 
2016’da, Belkuyu Anaokulu’ndan 
döndükten sonra evlerinin önünde 
oynarken kayboldu. Yasin’in bu-
lunması için aynı gün jandarma, 
AFAD ve köylüler tarafından arama 
çalışması başlatıldı. Evin çevresi, su 
kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve 
mağaralar aranırken, ağaç ve çalı-
lık dipleri de kontrol edildi. Çalışma-
larda askeri helikopter ve AFAD’ın 
insansız hava aracı da kullanıldı. 
Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı 
ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mer-
sin’den gelen dalgıç polislerce so-
nar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 
kilometrelik alanda yapılan arama 
çalışmalarından sonuç alınamadı. 
Çalışmalar, kaymakamlık tarafından 

24 günün ardından sonlandırıldı.
İçişleri Bakanlığı’nca kayıp ço-

cukların bulunması için Ankara’dan 
görevlendirilen polis ve askerlerden 
oluşan özel ekip, geçen yılın Tem-
muz ayında Konya’ya gelerek, çalış-
maya başladı. Dosyayı yeniden açan 
özel ekip, emniyet ve jandarma yet-

kilileriyle görüşerek, daha önce yapı-
lan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, 
aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel 
ekip de kayıp Yasin’in izine rastlaya-
madı.

Oğlunun 35 aydır kayıp olduğu-
nu ve hiçbir haber alamadığını dile 
getiren Yavuz Şahin, ‘’Oğlumu o ka-

dar aradılar; ama kimse bulamadı. 
Dile kolay, tam 35 ay oldu, Yasin’im 
gideli. Bazen böyle bir oğlum oldu-
ğunu bile unutuyorum. Hayatımız 
devam ediyor, yaşamaya devam 
ediyoruz; ama bir de gelip, bize sor-
sunlar” dedi.
n DHA

Aksaray’da kavga kanlı bitti: 1 ölü

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Aksaray’da düzenlenen uyuş-
turucu operasyonunda gözaltına 
alınan 8 zanlı tutuklandı. Alınan 
bilgiye göre, İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına 
yönelik çalışma başlattı. İki gru-

bu takibe alan ekipler, belirlenen 
adreslere düzenledikleri operas-
yonda Mustafa K. (47), Tolga A. 
(30), Murat G. (33), Tolga B. (36), 
Ayhan B. (42), Burak K. (27), Ali K. 
(41) ve Hazım C’yi (60) gözaltına 
aldı. Aramalarda 3 bin 566 uyuş-

turucu hap, 2 kilo kubar esrar, 777 
gram skunk ve uyuşturucu satışın-
dan elde edildiği değerlendirilen 3 
bin 860 lira ele geçirildi. Emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları 
hakimlikçe tutuklandı. n AA

Karaman’da narkotik polisle-
rinin 2 araçta ve 2 evde yaptığı 
aramalarda 4 bin 742 adet uyuş-
turucu hap, 5 adet reçeteye tabi 
hap, 1 gram esrar maddesi ve 1 
adet otomatik tüfek ele geçirildi. 
Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alın-
dı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdür-

lüğü ekipleri, uyuşturucu madde 
ticaretinin önlenmesine yönelik 
yürüttüğü çalışmalar kapsamın-
da 2 araçta ve 2 evde arama yap-
tı. Yapılan aramalarda Mersin ve 
Antalya’dan Karaman’a getiril-
diği tespit edilen 4 bin 742 adet 
uyuşturucu hap, 5 adet reçeteye 
tabi hap, 1 gram esrar maddesi 

ve 1 adet otomatik tüfek ele geçi-
rildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 
2’si kadın 4 şüpheli sorgulanmak 
üzere emniyete götürüldü. Em-
niyetteki ifadeleri tamamlanan 
şüpheliler Ü.P. (52), G.P. (43), 
A.G.(48), D.G.(44) adliyeye sevk 
edildi.
n İHA
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Selçuklu Belediyesi ezgi şöleninde buluşturdu

Selçuklu Belediyesi “Ezgileri-
miz Bizim” isimli kültürel etkinlik 
çerçevesinde sevilen sanatçılar 
Mustafa Cihat ve Nurullah Genç’i  
Konyalılarla buluşturdu. Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 
konser sanatseverlerden yoğun ilgi 
gördü. Konseri izlemek için gelen 
vatandaşlar saatler öncesinden sa-
lonu doldurdu. 

Gecede tasavvuf müziğinin se-
vilen isimlerinden, kendine özgü 

üslubu ve sahne performansıyla 
öne çıkan sanatçı Mustafa Cihat; 
“O’nun Adı Rahmettir”, “Emri 
Olur” ve “Can Dedim” ilahileri, 
Şair Nurullah Genç de “Yağmur”, 
“Rüveyda”, “Adın Senin” şiirleriyle 
Kongre Merkezi’ni dolduran binler-
ce kişiye coşku dolu anlar yaşattı. 

‘ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAK 
ESERLER İÇİN GAYRET 

ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Selçuklu Kongre Merkezi’nin 

ev sahipliği yaptığı “Ezgilerimiz 
Bizim” etkinliğinde davetlilerin 
Nurullah Genç ile şiir deryasın-
da yolculuk yaptığını, Mustafa 
Cihat’ın ezgileriyle gönüllere do-
kunduğunu ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “ Bu salonu dolduran Kon-
yalı hemşehrilerimizi sahneden 
görünce onlara teşekkür etmek 
istiyorum. Biz bu Kongre Merke-
zini inşa ederken insanlar burası 

ne amaçla kullanacak burayı kim 
dolduracak diye soruyorlardı. Ben 
yoğunluk sebebiyle biraz progra-
ma geç katıldım. Emin olun sa-
lonun dışında bu salonun yarısı 
kadar daha hemşehrimiz var ve 
içeriye giremedikleri için bana si-
tem ettiler. Ben de dua edin daha 
büyük salonları inşa edebilelim 
dedim. Artık anlaşılıyor ki Kon-
ya’mızda daha büyük salonlara 
ihtiyaç var. Konya’mızın böyle bü-

yük organizasyonlara ev sahipliği 
yapabilmesi ve büyük sanatçıları 
ağırlayabilmesi adına bu şekilde 
daha büyük mekanları inşa et-
mek için bize daha çok iş düşüyor. 
Böyle güzel işler yapabilmek için 
sizlerden dua istiyorum. Ve bu iki 
değerli sanatçı dostumuzu tek-
rar Konya’da görmek istediğimizi 
ifade etmek istiyorum. Programı-
mıza katılan değerli Konyalı hem-
şehrilerimize de ayrıca teşekkür 

ediyorum ” dedi.   
‘ANCAK BÜYÜK İDEALLERİ OLANLAR 
BÜYÜK ESERLERE İMZA ATABİLİR’

Programa katılan şair Nurul-
lah Genç ve sanatçı Mustafa Cihat 
Selçuklu Kongre Merkezi’nin at-
mosferinden çok etkilendiğini ifade 
ettiler. Şair Nurullah Genç salon 
ve seyirci coşkusunu “Ancak bü-
yük idealleri olanlar büyük eserlere 
imza atabilir” cümlesiyle ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Derebucak ilçesinde vatandaş-
lar, bin 700 rakımlı Kocadağ’ın zir-
vesindeki deliğe, yazın kullanmak 
üzere kar depoladı. İlçede uzun yıllar 
öncesinden gelen kar basma gelene-
ği, bölgedeki vatandaşlar tarafından 
yaşatılmaya çalışılıyor. Derebucak 
Belediyesinin de destek verdiği et-
kinlikte, ilçe merkezine yaklaşık 6 
kilometre uzakta, bin 700 metre 
rakımlı Kocadağ’ın zirvesinde bulu-
nan, halkın “Cula Deliği” adını ver-
diği 12-13 metrelik çukura kar de-
polandı. Etkinlik kapsamında, bıçkı, 
testere, kürek gibi malzemelerle de-
liğin önünde toplanan vatandaşlar, 
imece usulüyle çalıştı. Vatandaşlar, 
küp halinde kestikleri tonlarca karı 
deliğe doldurdu. Depolanan karlar, 
yazın çuvallarla taşınıyor. Karlar, 

düğün, nişan, davet gibi özel gün ve 
programlarda ikram edilen kompos-
to ile hoşaflarda kullanılıyor.

‘ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU’
Katılımcılarla kar kesen Kayma-

kam Coşkun Doğan, gazetecilere 

yaptığı açıklamada, Derebucak’ın 
doğal güzelliklerinin tüm Türkiye 
ve dünyaya tanıtılması için çaba 
gösterdiklerini söyledi. İlçedeki va-
tandaşların kar basma geleneğini 
sürdürdüğünü anlatan Doğan, “Bu-
gün yaşlı, çocuk, kamu personeli, 
özel sektör çalışanı, yani toplumun 
hemen hemen her kesiminden in-
sanlarla bir araya geldik. Çok güzel 
bir etkinlik oldu.” ifadelerini kullan-
dı. Derebucak Belediye Başkanı Ah-
met Kısa ise geçen yıl aynı dönemde 
bölgede yeterli kar olmaması nede-
niyle etkinliğin gerçekleştirilemedi-
ğini belirtti. Bu yıl ise kar kalınlığının 
3-4 metreye yaklaştığını dile getiren 
Kısa, böylece yoğun katılımla şenlik 
havasında bir etkinlik yaptıklarını 
kaydetti. n AA

Selçuklu İMKB Lisesi
yarışmada birinci oldu

Atık kağıtlardan
oyuncak yaptılar

Bu yıl TÜBİTAK tarafından 
50.’si düzenlenen “Lise Öğrenci-
leri Araştırma Projeleri” yarışması 
bölge finali 6 il, 12 kategoriden se-
çilen 101 proje ile Konya’da 25-28 
Şubat tarihleri arasında gerçekleş-
tirildi.

Teknoloji Tasarım dalında 
bölge finaline, Endüstriyel Oto-
masyon Sistemleri için Giriş/Çıkış 
Kartı Tasarımı (EOSİP) adlı proje 
ile katılmaya hak kazanan Selçuk-
lu İMKB MTAL öğrencileri Kadir 
Tutar ve İsmail Yiğit, projelerinin 
Konya sanayisinde üretilen maki-
nelerin otomasyonunda kullanıla-
bileceğini belirttiler. 

Ülkemizin teknolojik ürünlerde 
dışa bağımlılığını azaltarak, PLC 
ürünlerini yerlileştirmeyi amaç-
layan proje ile Teknoloji Tasarım 
dalında bölge birinciliği kazanan 

öğrenciler, Türkiye finalinde bölge-
mizi temsil etme hakkı elde ettiler.

Öğrencilerden Kadir Tutar, 
“Nisan ayı içerisinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek Türkiye finalin-
de hem okulumuzu, hem ilimizi, 
hem de bölgemizi Teknoloji Tasa-
rım alanında en iyi şekilde temsil 
ederek, bu çalışmamız ile Türkiye 
derecesi de alacağımıza inanıyo-
rum.” dedi.

Okul Müdürü Soner Koç “Oku-
lumuza bu gururu yaşatan Kadir’e 
İsmail’e teşekkür ederiz. Ekip 
danışmanı Bilişim Teknolojileri 
Ekrem ORAL öğretmenimizin ve 
diğer öğretmenlerimizin çabaları 
ve gayretleri ise yadsınamaz. Al-
lah’ın izni ile Ankara’dan da güzel 
bir başarı ile döneceklerdir” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Meram Diltaş ilköğretim Ku-
rumu Oyuncak Yapımı Kulübü 
öğrencileri, görsel sanatlar öğret-
menleri ile eski defter kaplarını de-
ğerlendirerek kendi oyuncaklarını 
yaptı. Etkinlik hakkında konuşan 
Görsel Sanatlar Öğretmeni Kür-
şat Azılıoğlu, “Amacımız sadece 
oyuncak yapmak değil, bu etkinlik 
sayesinde öğrencilerimize atıkları 

değerlendirmeyi, doğal yaşam içe-
riğimizi genişletmeyi, hayal gücü-
müzü kullanmayı öğretiyoruz. Bu 
haftaki etkinliğimizde kendi rüz-
gar güllerimizi yaptık. Doğal temiz 
enerji kullanımına dikkat çekmek 
istedik. Öğrencilerimizin renk renk 
yaptıkları rüzgar güllerini oynar-
kenki keyifleri görmeye değerdi” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğünde düzenlenen programda Avrupa’dan gelip ülkemizde İlahiyat 
Fakültesinde okuyan öğrencilere, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından ders verildi 

Rektör Şahin yabancı
öğrencilere ders verdi

Erasmus Koordinatörlüğünde 
düzenlenen programa Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Kağan Karabulut,  İslam 
Toplumu Milli Görüş Teşkilatları 
Genel Başkan Yardımcısı ve İr-
şad Birim Başkanı Celil Yalınkılıç, 
Türkiye İrşad Koordinatörü Adem 
Uysal, Erasmus Koordinatörü Dr. 
Öğr. Üyesi Abdülkadir Gölcü, Öğr. 
Görevlisi Güngör Gökdağ, temsil-
ciler, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Türkiye İrşad Koordinatörü 
Âdem Uysal, “Uluslararası Üniversi-
teliler ve Akademisyenler Derneği-
ne (UNİAD) mensup öğrencilerimiz, 
aynı zamanda Uluslararası İlahiyat 
3. ve 4. sınıflarda okuyan öğrenci-
lerimiz aramızda bulunuyor. Me-
zuniyete çok az kaldı. Bu öğrenci-
lerimizle bir kamp yapıyoruz. Kendi 
alanları bağlamında bu öğrencileri-
miz, yurt dışına dönecekler. Master 
ve doktora süreçlerini büyük bir 
çoğunluğu Avrupa’nın değişik mer-
kezlerinde yapacaklar. Rektörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’e sağladığı 
imkânlardan ve vereceği dersten 
ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

İslam Toplumu Milli Görüş 
Teşkilatları Genel Başkan Yardım-
cısı ve İrşad Birim Başkanı Celil 
Yalınkılıç, “Uluslararası Öğrenciler 
Derneğimizin organize etmiş oldu-
ğu programda birlikteyiz.  Selçuk 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin’in rehberliğinde gerçek-
leşen programın faydalı olacağına 
inanıyorum. Sizler, bizim için son 
derece kıymetlisiniz. Avrupa’dan 
geldiniz, orada doğup büyüdünüz. 
Burada eğitiminiz alıyorsunuz. 
İnşallah döndüğümüzde teşkila-
tımızın muhtelif yerlerinde görev 
alacaksınız. Bu çok kıymetli bir şey 
Avrupa’daki tartışmalar son derece 
sıkıntılı bir süreçte yürüyor. Sizlerin, 
Avrupa’daki Müslümanlara çok cid-
di katkıları olacağını düşünüyoruz. 
Programın gerçekleşme imkânını 
sağlayan Rektörümüz Şahin’e mü-
teşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Sizlerin, 
burada olması bizleri ziyadesiyle 
mutlu ediyor. Bunu, hem bir Müs-
lüman kimliğiyle hem bir akade-
misyen kimliğiyle hem de bir rektör 

sıfatıyla ifade ediyorum. Bizim asli 
görevimiz; bu ülkenin geleceğini 
ellerine teslim edeceğimiz, bize ve 
özümüze benzer nitelikte insanları 
yetiştirmektir. Allah, eşyanın fıtra-
tına da bunu koymuştur. Yaratılan 
her canlı belli bir süre yaşar, sonra 
yok olur, gider. Ama geride ken-
disini temsil edecek benzerlerini 
bırakır. İnsanoğlu normalde hızlı 
büyüdüğü çağlarda ve gençlik yıl-
larında çok bu dünyayı terk edece-
ğini düşünmez ve geriye kendisini 
temsil edecek neslini bırakmayı çok 
akıl etmez. Yaş ilerledikçe bu fikir 
öne çıkar, bu bitkilerde de böyledir. 
Bizim çabamız, bize benzeyen ne-
silleri yetiştirmektir. Bizler, bizden 
öncekilerin temsilcileri olarak bura-
dayız” ifadelerini kullandı.

Teşkilat ve birlikteliklerin insan-
ları bir arada tuttuğunu vurgulayan 
Rektör Şahin,  “Bir arada olmak he-

def ve ideallere doğru kararlı bir bi-
çimde yürümeyi sağlar. Kişi, yalnız-
laştığı zaman ideallerden de kopar 
hedefinden de uzaklaşır. Kaybolur 
ve savrulur. Bu nedenle bir arada 
olmak önemli İslam dini bir toplum 
dinidir. Ferdi özellikleri ve emirleri 
vardır, tabii ki kişiyi olgunlaştırma 
her yönüyle geliştirme talimatları 
ve emirleri kuralları vardır. Ama 
daha çok İslam’ın öne çıkan yönü 
toplum dini olmasıdır. Bu da top-
lumun birbirini desteklemesi ve bir 
arada tutması gerçeğini ortaya koy-
maktadır” diye konuştu.

Rektör Şahin, öğrencilere “İn-
sanoğlunun Bilgi Kaynakları ve 
Geçmişten Geleceğe Üniversiteler, 
Nasıl Bir Gençlik Yetiştirmeli? Ge-
leceğin Üniversiteleri Ne Nitelikte 
Olmalı? ” konulu sunum gerçekleş-
tirdi.
n HABER MERKEZİ

Dağdaki deliğe kar depoladılar
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

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

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

ZAYİ
Karatay Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nden almış olduğum 
diplomamı kaybettim, 
hükümsüzdür.

ALİ DOĞANAY

Z-459
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 Programcılık 
Seviyesinde

CNC Operatörleri, 
CNC 

Programcıları 
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

İLAN

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

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
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Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 08/04/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 09/05/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : KONYAPARKYEDİEMİN FEVZİ ÇAKMAK MAH. HEKİM GAZNEVİ SOK 
    NO: 20/1 KARATAY / KONYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 154.500,00  1 %1 42FLR97 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN 

Marka , CZD636921 Motor No’lu , 
WVWZZZ3CZHE506945 Şasi No’lu , Yakıt Tipi 
Benzin , Vites Tipi Yarı otomatik , Rengi Beyaz 
, Otomobilin Trafik Tescil Belgesinin (ruhsat) 
ve kontak anahtarının araç üzerinde olmadığı 
yapılan incelemede görülmüştür. Otomobilin 
şase numarası, ön cam sol alt köşesinde 
?WVWZZZ3CZHE506945? olarak görülmüştür.
Otomobilin kontak anahtarı olmadığı için kat 
ettiği km bilgisitespit edilememiştir. Otomobilin 
iç donanımlarında orijinal olarak bulunması 
gereken bütün donanımların yerinde olduğu 
ve bu donanımlarda herhangi bir eksikliğin 
olmadığı görülmüştür. Otomobilin üzerinde takılı 
olan 165/40ZR18 ebatlarındaki araç lastiklerin 
kullanılabilirlik seviyesinin %80 seviyelerinde 
olduğu görülmüştür. Otomobilin iç döşemelerinin 
temiz durumda olduğu görülmüştür. Araç 
kaporta ve boya aksamında; araç genelinde 
önemli bir kusurunun olmadığı yer yer çiziksleri 
oldğugörülen 42 FLR 97 plakalı Volkswagen CC 
1.4 TSİ Bluemotion 150 PS Exclusive DSG Coupe 
Otomobilin,

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/2072 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 955072

Örnek No: 25*

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 15/04/2019 günü, saat 10:05 - 10:10 arası.
2.İhale Tarihi : 14/05/2019 günü, saat 10:05 - 10:10 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK; FEVZİÇAKMAK MAH. HEKİM GAZNEVİ SOK NO: 20/1 
    KARATAY / KONYA 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 72.500,00  1 %1 42FJE51 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka 

, 263 Tipli , 198A30007929984 Motor No’lu , 
NM426300006F32597 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Kamyonetin Trafik 
Tescil Belgesinin (ruhsat) ve kontak anahtarınınaraç 
üzerinde olduğuyapılan incelemede görülmüştür. 
Kamyonetin şase numarası, ön cam sol alt 
köşesinde ?NM426300006F32597? yazılı olarak 
tespit edilmiştir. Kamyonetin kat ettiği km bilgisi 
71950 km olarak tespit edilmiştir. Kamyonetin 
iç donanımlarında orijinal olarak bulunması 
gereken bütün donanımların yerinde olduğu 
ve bu donanımlarda herhangi bir eksikliğin 
olmadığı görülmüştür. Kamyonetin üzerinde takılı 
olan 195/60R16C ebatlarındaki araç lastiklerin 
kullanılabilirlik seviyesinin %30 seviyelerinde 
olduğu görülmüştür. Kamyonetin iç döşemelerinin 
normal durumda olduğu tespit edilmiştir. 
Kamyonetin kaporta ve boya aksamında; ön 
camının kırık, ön tamponun sağ köşesinde sürtme 
izi, boya atığı ve ön tampon orta kısımda kısmi 
çatlak olduğu ve araç genelinde muhtelif birkaç 
kısmi çizik dışında önemli bir kusurunun olmadığı 
görülmüştür. Kamyonetin şase ve motor seri 
numaralarının Trafik kayıtlarına uygun olduğu, 
aracın çalışır ve yürür vaziyette olduğu tespit 
edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2019/106 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 955091

Örnek No: 25*

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

‘Garibanın hakkını koruyacağız’

Muhasebecilerin zor şartlarda hizmet verdiklerini ve iş başındayken kalp krizi geçirerek ölenlerin 
dahi olduğunu dile getiren Özselek, mali tatil sorununun hızla çözülmesi gerektiğini belirtti

Muhasebeciler
hak arayışında

İYİ Parti Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Muammer Çağla-
yan, Selçuklu İlçe Başkanı Mehmet 
Üçgül, Meclis Üyeleri Av. Aydın 
Ceylan, Mevlüt Uyanık ve bera-
berindeki heyet seçim çalışmaları 
kapsamında vatandaşlarla bir ara-
ya gelerek istişarelerde bulundu.

Selçuklu pazar esnaflarıyla bir 
araya gelen İYİ Parti Selçuklu Be-
lediye Başkan Adayı Muammer 
Çağlayan, pazar esnafının taleple-
rini dinleyerek projelerini anlattı. 
Pazar alanının sorunlarını dinleyen 
Çağlayan, “Üçüncü dünya ülkeleri-
nin pazar alanlarına benzeyen bir 
görüntünün aksine daha modern, 
daha ferah, daha kullanışlı pazar 
alanları yapacağız” şeklinde ko-
nuştu.

‘SELÇUKLU’NUN EN BÜYÜK 
SORUNU PAZAR ALANI’

Pazar alanındaki balık satış tez-
gahına geçerek balık satışı yapan 
Çağlayan, “Selçuklu’nun en büyük 
sorunu pazar alanları. Pazar alan-
larını yaz aylarında kenarları açılan 
ve kış aylarında kenarları kapa-
nan üstten ısıtmaları pazar yerleri 
haline getireceğiz. Pazar yerlerin 
içinde vatandaşların rahatlıkla 
kullanabileceği lavabolar, mescit-
ler, çay ocakları, oturup rahatlıkla 
yemek yiyebilecekleri dükkanlar 
inşaa edeceğiz. Pazar esnafına hak 
geçmeden yer tahsis edip rahatlık-
la satış yapmalarını sağlayacağız. 
Pazar alanlarında dağınık görün-
tüye son verip vatandaşların daha 
rahat hareket edip alış verişlerini 
yapacakları bir ortam haline geti-
receğiz” şeklinde konuştu.
‘HEP BERABER KARAR VERECEĞİZ’

Pazar ziyaretinin ardından Sille 
Yoluna geçerek vatandaşlarla bu-
luşmaya devam eden Çağlayan, 
“Sizi sadece seçim zamanı mı gö-
receğiz? Neden seçim sonrasında 

hiç bir siyasi parti mensubu göre-
miyoruz?” sorusuna, “Her hafata 
enaf ve vatandaş programları ya-
pacağız. Her günün belirli bir sa-
atini makamlarımızı vatandaşların 
ziyaretine acıp sorunlarını dinleyip 
anlık çözümler üreteceğiz. Selçuk-
lu’yu vatandaşlarla birlikte hareket 
ederek kalkındırıp güçlendirece-
ğiz. Selçuklu’nun hakkı Selçuk-
lu’da kalacak” ifadelerini kullandı.

‘İMAR PLANLARI YENİDEN 
GÖZDEN GEÇİRİLECEK’

Vatandaş buluşmalarında imar 

planlaması hakkında nasıl bir yol 
izleyeceğini anlatan Çağlayan, 
“Mevcut imar planları yeniden 
gözden geçirilerek hak sahibinin 
hakkını almasını sağlayacağız. 
İmar planlamasını bir rant haline 
getirmeyeceğiz. Mirasımıza değer-
lerimize sahip çıkacağız. Yapılan 
kesintiler yüzde 45’i geçti, bu ke-
sintiler yüzde 35’i geçmemeli. Ga-
ribanın hakkını koruyup kimsenin 
vebaline girmeyeceğiz” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

1-7 Mart Muhasebe Haftası, 
Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO) hiz-
met binasında verilen kokteyl ile 
kutlandı. Kokteyle Vali Yardımcısı 
Mehmet Aydın,  AK Parti Kon-
ya Milletvekilleri Gülay Samancı, 
Halil Etyemez, MHP Konya Millet-
vekili Esin Kara,  Konya Cumhu-
riyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 
Konya  Baro Başkanı Av.  Mus-
tafa Aladağ, Konya Ticaret Oda-
sı  (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk,  
Konya Sanayi Odası (KSO) Meclis 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
(KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, Konya Vergi Dairesi 
Başkanı Musa Kazım Ünver,  Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası (SMMMO) Konya Şube Baş-
kanı Seyit Faruk Özselek, kurum 
müdürleri, belediye başkan aday-
ları, siyasi parti il ve ilçe başkanları 
ile çok sayıda oda üyesi ile davetli 
katıldı.

‘CAN VEREREK DEĞİL,
 CANI GÖNÜLDEN HİZMET 

VERMEK İSTİYORUZ’
Artan iş yükü karşısında sü-

rekli çalışan bir mesleği icra ettik-
lerini dile getiren SMMMO Konya 
Şube Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
“Sizlere yeni ve daha verimli oda 
hizmetleri sunmanın bilinciyle, 
mesleğimizin gelişimine katkı ver-
meyi amaçlarken, mesleğimizin 
içinde bulunduğu çok önemli so-
runlarımız giderilinceye kadar her 
ortamda bunları dile getirmekten 

de kaçınmayacağımızı belirtmek 
isterim. Yakın zamanda çeşitli il-
lerdeki meslektaşlarımız, mesleğin 
stresine yenik düşerek kalp krizi 
ve benzeri nedenlerle hayatları-
nı kaybettiler. Buradan yetkililere 
sesleniyorum. Bizler 112 bin mes-
lek mensubu ve 19 bin stajyeri ile 
çok büyük bir aileyiz. Artık bizim 
sesimizi duyun, kaç can daha ver-
memiz lazım, bizler can vererek 
değil, canı gönülden mesleğimi-
zi icra etmek istiyoruz. Mali tatil 
meslek camiamızda son yıllarda 
sıkça dile getirilen bir sorundur. 
Mali tatil dönemi amacına uygun 
hale getirilmelidir. Ayrıca KOSGEB 
teşviklerinden biz mali müşavirle-
rin de mutlaka yararlandırılmasını 
talep ediyoruz. Beyan ve ödemede 
uzama kaosu yerine daha gerçekçi 
bir düzenleme yapılmasını talep 
ediyoruz” dedi. 

‘DEVLETİMİZ ÇOK ÖNEMLİ 
KAMPANYALAR BAŞLATTI’
İşsizlik rakamlarına değinen 

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise, 
“Ülke olarak ekonomik anlamda 
zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor 
dönemden geçecek ve Allah’ın izni 
ile çok daha iyi noktalara geleceğiz. 
Bu durumu daha hızlı aşabilmemiz 
için herkesin yapması gerekenler 
var. Türkiye’de son dönemlerde 
işsizlik rakamlarında artış oldu. Bu 
konuda herkesin olduğu gibi sizle-
rin de sorumluluğu var. Devletimiz 
çok önemli kampanyalar başlattı. 
Bizlerin 20 bin üyesi aynı zamanda 
sizlerin de müvekkili. Sizler müvek-
killerinize bu kampanyaları iyi an-
latmalısınız. İşverenler işten çıkar-
ma yapmamalılar. Şu an işverenler 
için çok güzel teşvikler var. Bunları 
anlatmak sizlerin görevi” diye ko-
nuştu. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seyit Faruk Özselek Selçuk Öztürk



115 MART 2019HABER 

Çiçek: Tüm Konya ‘Cumhur İttifakı’ diyecek
Milliyetçi Hareket Partisi(M-

HP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, 
31 Mart Yerel Seçimleri öncesin-
de gazetemize özel açıklamalarda 
bulundu. Cumhur İttifakı adayla-
rının 81 ilde canla başla zafer için 
çalıştıklarını belirten Çiçek, bu se-
çimlerin ülke bekası adına büyük 
önem taşıdığının altını çizdi. 

CUMHUR İTTİFAKI 
ASİL BİR İTTİFAKTIR

Başkan Çiçek, Türk milletinin 
birlik ve beraberliğini güçlendir-
mek, bekasını muhafaza altına al-
mak ve bin yıllık kardeşliği yaşat-
mak amacıyla Cumhur İttifakı’nın 
oluşturulduğuna vurgu yaparak, 
“Türkiye’nin hasmı olan küresel 
güçlerin ve içerideki işbirlikçile-
rinin saldırılarına karşı kurulmuş 
milli ve asil bir ittifaktır Cumhur 
İttifakı. AK Parti Genel Başkanı 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayip Erdoğan ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi Genel Başkanı, lideri-
miz Devlet Bahçeli omuz omuza 
verdikten sonra, AK Parti ve MHP 
bir olduktan sonra alayı gelse ne 
yazar” dedi. 

SANDIKTA KONYA’NIN 
TAMAMINDA CUMHUR

 İTTİFAKI ÇIKACAK
Cumhur İttifakı’nı halkın be-

nimsediğini ve inandığını belir-
ten, MHP Konya İl Başkanı Mu-
rat Çiçek, “31 ilçemizin alayında 
Cumhur İttifakı kazanacak, yine 
Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yımız Uğur İbrahim Altay Bey, 
Türkiye rekoruyla seçilecektir. 
Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat-
ları ve tabanı Cumhur İttifakı’nın 
ruhuna inanmakta ve çalışmakta-
dır. Konya özelinde iki parti el ele 

verdi ve çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Allah’ın izni ile 31 ilçenin 
tamamında Cumhur İttifakı zafer 
kazanacaktır. Biz de bu kapsamda 
seçim gününe kadar sahada ola-
cağız ve her seçmenimize temas 
edeceğiz. İnşallah kıymetli vatan-
daşlarımızın desteklerini bekliyo-
ruz” dedi.

Çok özel projeler olduğunu 
dile getiren Başkan Çiçek, “Aday-
larımızın bir birinden kıymetli 
projeleri var. Konyamızın sorun-
larının çözümü için gece gündüz 
çalışılıyor. Sosyal anlamda ve tek-
nik anlamda birçok projeyi seçim-
den sonra hayata geçireceğiz. Bu 
şehir Cumhur İttifakı’ndan aldığı 
güç ve hizmet ile Türkiye’nin en 
gözde şehri haline getirilecektir. 
Biz buna inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı. n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini kaydeden Saadet Partisi Selçuklu Belediye Başkan Adayı Kenan Özcan, “Biz 
faydalı olanı yapmak istiyoruz. Bu mantıkla Yaşanabilir Selçuklu, Üreten Selçuklu başlıklarıyla projelerimizi anlatıyoruz” dedi

‘İnsan odaklı projeler 
hayata geçireceğiz’

Saadet Partisi Selçuklu Bele-
diye Başkan Adayı Kenan Özcan, 
basınla buluşarak projelerini an-
lattı. Programa Saadet Partisi Sel-
çuklu İlçe Başkanı ve Selçuklu Be-
lediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim 
Ceylan, Selçuklu Belediye Meclis 
Üyesi Adayı Mustafa Derbentli 
ve diğer Meclis Üyesi Adayları ile 
teşkilat mensupları katıldı. Prog-
ramın açılış konuşmasını yapan 
Saadet Partisi Selçuklu Belediye 
Meclis Üyesi Adayı Mustafa Der-
bentli, 31 Mart Mahalli İdareler 
seçimlerinin Konya’ya ve ülke-
mize hayırlar getirmesini diledi. 
Konya’nın milli görüş belediye-
ciliğini en iyi bilen şehirlerden 
olduğunun altını çizen Derbentli, 
“Yıllardır siyasetin içerisindeyiz. 
Şuna şahidiz ki bundan 15 sene 
önce Konya’nın otobüslerinde, 
tramvaylarında yazılan iki önem-
li konu var; Türkiye’nin en ucuz 
su, ekmeği ve ulaşımına sahiptik. 
Ama şuanda Konya Türkiye’nin 
en borçlu belediyeleri arasında 
yer alıyor. 15 yıllık iktidarlar ve 
belediyeler döneminde Konya’nın 
geldiği nokta tam bir israf ve if-
las belediyeciliğine dönmüş du-
rumda. İnşallah 31 Mart akşamı 
Konya milli görüş belediyeciliği 
ile tanışacak. Türkiye’ni bütün 
seçim bölgelerinde tek başına se-
çime giren tek partiyiz. Tek adre-
se teslim oy atacak olan seçmen 
Saadet Partisi seçmenidir. Her 
ne kadar Saadet Partisi birtakım 
partilerle ittifak yaptı diye çamur 
atılsa da bunu söylemek de fayda 
olduğunu görüyorum. Konya’daki 
bütün belediye başkan adayları-
nı bir açık oturumda seyretmek 
isteriz. Bunları görelim ki vatan-
daşlarımız kime ve hangi projeye 
oy vereceğini görsün. İnşallah bu 
davete bütün siyasi partiler iştirak 
eder diye temenni ediyorum” ifa-
delerini kullandı. 

YAŞANABİLİR VE 
ÜRETEN SELÇUKLU

Derbentli’nin konuşmasının 
ardından  Saadet Partisi Selçuk-
lu Belediye Başkan Adayı Kenan 
Özcan, projelerini anlattı. Proje-
lerini tanıtmadan önce kısa bir 

değerlendirmede bulunan Özcan, 
ülkemizin zor günlerden geçtiği-
ni söyledi. Bu anlamda 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimleri’ni çok 
önemsediklerini belirten Özcan, 
“Yeniden yapılanmaya, yeniden 
üretime geçmeye, tüketim alış-
kanlıklarımızı gözden geçirmeye 
ihtiyacımız var. Bunun için yerel-
den başlayarak değişimi genele 
yaymalıyız. Geçmişi hatırlarsak 
bizim efsane başkanlarımız var 
Konya’da. Konya suda, ulaşım-
da, ekmekte en ucuz şehirdi. Sıfır 
borçla belediyeyi teslim etmiş bir 
yönetim anlayışımız vardı. İnsan-
lar mutluydu, insanlar keyifliydi. 
Belediye başkanlarıyla görüşüle-
biliyordu, kapılar her zaman açık-
tı. Biz insan merkezli projelerle 
yeniden halka köprüyü kurmak 
istiyoruz. Belediyeleri kapıları yok 

etmek istiyoruz. Halkımızın işleri-
ni halledelim veya halletmeyelim 
bize ulaşmalarında sıkıntı yaşa-
malarını istemiyoruz. Biz yapaca-
ğımız işlerde kişilerin menfaatle-
rini değil umumun menfaatlerini 
ön plana alarak icraatlar yapaca-
ğız. Biz her şeyin en büyüğüne 
alıştırıldık. Büyük büyük işler ya-
pıyoruz ama altını dolduramıyo-
ruz. Biz faydalı olanı yapmak is-
tiyoruz. Bu mantıkla Yaşanabilir 
Selçuklu, Üreten Selçuklu başlık-
larıyla projelerimizi anlatıyoruz” 
şeklinde konuştu.

PROJELERİNİ ANLATTI
Özcan yaptığı değerlendirme-

nin ardından Selçuklu İlçesi için 
düşündükleri projeleri anlattı. 
Yaşanabilir ve Üreten Selçuklu 
başlıklarıyla projelerini sıralayan 
Özcan, şöyle devam etti, “Emlak 

vergilerinde indirim yapacağız. 
Reklam ve İsraf Belediyeciliğine 
son vereceğiz. Mülakat ortadan 
kalkacak, sınav ölçümü ile sıra-
lanma yapılacak siyasi kimlik veya 
akraba tanımaksızın başarılı olan 
kişi göreve alınacak. Intörn Bele-
diyecilik anlayışını benimseyece-
ğiz. Dikey yapılaşma duracak ve 
yatay mimariyi benimseyeceğiz. 
Modern ve Asansörlü otoparklar 
yapacağız. Ucuz konut ve yaşam 
alanları oluşturacağız. Mahalle 
kültürüne destek verecek yapılar 
ve etkinlikler ile halkımızın kom-
şuluk anlayışını yeniden kazandı-
racağız. Kerpiç köy projesini ha-
yata geçireceğiz. Taşeron anlayışı 
bitecek.

İş ehline verilecek. İsrafa son 
verilecek. Şehir ormanı oluştura-
cağız, her çocuğa 1 ağaç dikece-
ğiz. Asansörlü otoparklar yapaca-
ğız. Selçuk et, Selçuk süt projesini 
hayata geçireceğiz. Suni Mera ve 
Yem Fabrikası Projesini hayata 
geçireceğiz. Yazılım ve teknoloji 
vadisi projesini hayata geçirece-
ğiz. Konya’nın bir fuar alanı var. 
Ancak biz bunu yetersiz görüyo-
ruz. Fuar alanını yılın her dönemi 
işler hale getirmek için yeniden 
dizayn edeceğiz. Sıradışı luna-
park-akvaryum projesini hayata 
geçireceğiz. 

Düşük ücretli kreşler yapaca-
ğız. Gençler için spor çeşitliliğini 
artıracağız. Her mahalleye bir ta-
kım kurup Selçuklu Ligi oluştura-
cağız.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Keçi boynuzu, 
fosfor, kalsiyum 
ve E,A,B,D vita-
mini yönünden 
zengindir. Yüksek 
derecede mineral 
içerir. Keçiboynu-
zunun içerdiği gal-
lik asit insan sağlığı 
üzerinde sayısız 
faydaları olan bir 
maddedir. 

Bir çok araştırmalarda ne-
fes darlığı , alerjik nefes darlı-
ğı , soğuk alerjisi ,balgam sök-
türücü , astıma karşı  ,ishale 
karşı , kabızlığa karşı olumlu 
etkileri olduğu görülmüştür. 

Kalp-damar sağlığını koru-
yucu özelliğe sahiptir.

Kan kolesterol düzeyinin 
normalin üzerinde olduğu 
durumda düzenli olarak keçi-
boynuzu unu tüketilmesi üze-
rine yapılan bir çalışmada kan 
kolestrol düzeyi ve LDL kolest-
rolü üzerine olumlu sonuçlar 
elde edildiği görülmüştür.

Keçiboynuzu sindirimi dü-
zenler ve kandaki kolesterol 
seviyesini düşürür.

E vitamini içeriği ile öksü-
rük, grip, anemi ve osteoklazi 
tedavisinde yardımcı olur. 
Fosfor ve kalsiyum zenginliği 
sebebiyle osteoporoza (kemik 
erimesi) karşı savaşır.

Keçiboynuzu 
tohumlarından elde 
edilen tragasol adlı 
zamk benzeri mad-
de fırın mamülleri, 
dondurma, jöleler, 
reçeller, salata sos-
ları, peynir, konser-
ve etler, salam gibi 
işlenmiş et ürünle-
ri, hardal ve diğer 

gıda ürünlerinde bir stabiliza-
tör ya da koyulaştırıcı madde 
olarak kullanılır

Keçiboynuzu lifi 24 polife-
nolik bileşik içerir, bunlardan 
yüzde 26’sı flavonoidlerdir. 
Flavonoidler çok güçlü anti-
oksidan içeren bitkisel bazlı 
bileşiklerdir. Antioksidan bile-
şikler olan kuersetin ve mirise-
tin içerir. 

1 adet orta/büyük boy ke-
çiboynuzu yaklaşık 30 kalori-
dir.

Keçiboynuzu meyvesi tüm 
olarak tüketilirken, keçiboy-
nuzu pekmezi olarak ve keçi 
pekmezi unu olarak mutfakta 
kullanılır. 

Alerjik bir besin olmadığı 
için 10.ay sonrasında bebek-
lerde keçiboynuzu unu kulla-
nılabilir.

SAĞLICAKLA KALIN…
Detaylı bilgi için:www.nu-

raclan.com

KEÇİ BOYNUZU

CHP Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Emre Yılmaz, 31 Mart 
2019 tarihinde yapılacak seçim-
ler öncesi partisinin adaylarına 
destek olmak amacıyla Konya’yı 
ziyaret etti. Karapınar ve Ereğ-
li’de düzenlenen gençlik buluş-
malarına katılan CHP Gençlik 
Kolları Genel Başkanı Emre 
Yılmaz, “Konya’da bu dönem 
çok farklı bir siyasi iklim var. 
Anadolu’nun kadim başkenti 
olan Konya, ekonomik ve sosyal 
anlamda eski günlerini arıyor. 
CHP’nin derman belediyeciliği 
ile Konya halkını buluşturmak 
en büyük arzumuzdur. Bunun 
içinde partimizin Konya’da-
ki belediye başkan adaylarına 
destek ziyaretinde bulunuyo-
ruz. Gençlik olarak Konya’da 
seçimleri partimizin kazanması 
noktasında elimizden gelen kat-
kıyı vermeye devam edeceğiz.” 

dedi.
‘KARAPINAR’DA 

BELEDİYEYİ ALACAĞIZ’
Karapınar Belediye Başkan 

Adayı Kamil Bülbül Okuyucu, 
Gençlik Kolları Genel Başkanı 
Emre Yılmaz’a ilçelerine yaptı-
ğı ziyaret için teşekkür ederek, 
“Genel merkezimizin ilçemizi 
ve gençlerini bu derece önem-
semesi bizleri gururlandırdı. 
Tabi ki burada Kadın ve Genç-
lik Kollarımızın çalışmalarımıza 
katkıları çok önemlidir. Bu seçi-
mi kazanacaksak, onların katkı-
sı büyük olacaktır. Kendilerine 
desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. 31 Mart günü Ka-
rapınarlı hemşerilerimizin te-
veccühü ile inşallah Karapınar 
Belediyesini kazanarak ilçemizi 
kalkınmış bir ilçe yapacağız” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

CHP’li Yılmaz: Bu dönem 
siyasetin iklimi farklı

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Saadet Partisi Selçuklu Belediye Başkan Adayı Kenan Özcan, basınla biraraya gelerek projelerini tanıttı. 

Kenan Özcan Mustafa Derbentli
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İz bırakmak için öyle düşün-
düğünüz gibi büyük şeylere imza 
atmamıza da gerek yok. Bazı in-
sanlar omzunuza dokunur, kalbi-
nize dokunur, ruhunuza dokunur. 
Sadece insanlara değil yeri gelir 
bir şehrin, ülkenin ruhuna doku-
nur.Asıl marifet “Bâki kalan bu 
kubbede bir hoş seda” imiş.Öy-
lede oldu, kubbede bir hoş seda 
bıraktı.Hakkı, hakikati savundu.
Ömrü boyunca İslam’a hizmet 
aşkı ile yandı, ilme ve insanlara 
hizmet etti. Maddi hiçbir karşılık 
beklemeden, dünyevî bir ma-
kama talip olmadan, insanların 
elinde olanı asla mail etmeden 
Allah rızası için koşturdu, çalıştı, 
çabaladı. Bu uğurda zaman geldi 

sürgüne gönderildi, görevinden 
uzaklaştırıldı, hapse atıldı.Hiç pes 
etmedi. Buda böyle olsun deme-
di.Hep koşturdu,hep mücadele 
etmeyi öğretti.Sadece insanla-
rın hayatlarına değil Konya’nın 
kalbine iz bıraktı. Emr-i hak vaki 
olduğunda ise sessizce kimseyi 
rahatsız etmeden bu dünyadan 
ahiret hayatına usulca gitti.Cena-
zesine sadece Konya değil tüm 
Türkiye’den insanlar geldi. Evet, 
sessizce ulu bir ağaç büyük bir 
gürültüyle kökünden kopup dev-
riliyor, tüm ululuğuyla beraber. 
Ve koptuğu yerde büyük bir boş-
luk oluşuyor…

Bundan 8 yıl önce âlem bir 
ilim adamını,Konya hocasını 

Sultan’ül Vaizini kay-
betti. Tahir Büyükkö-
rükçü Hoca İslam’a 
adanmış bir ömür. 
Kapu Camii’ndeki va-
azlarla insanlara ışık 
tutan bir hayat.Soh-
betleriyle,hatıralarıy-
la,yaşamlarıyla iz bı-
rakıp gidenler vardır.
Hani;”tadı damağızda 
kaldı” dediğimiz in-
sanlar vardır.Bizlerin hayatına,-
gönül dünyamıza etki eden, adeta 
“tadı damağızda kalan” unuta-
madığımız ve hâlâ özlemle yâd 

ettiğimiz büyüklerimiz 
vardır.  4 Mart 2011, 
tam sekiz yıl öncesi… 
5 Mart 2011 sabahı 
Konya bu sessizce 
yapılan hicreti Konya 
camilerinde yükselen 
sela ile duyacak. O se-
ladan sonra Konya’yı 
büyük bir sessizlik ve 
hüzün kaplayacak.

Tam 8 yıl önce 
böyle büyük bir şahsiyet gönül 
dünyamızın manevi dinamiği ha-
yatımıza iz bırakıp bu dünyadan 
ahirete hayatına sessizce gitti. 

Peygamber Efendimiz (asm)’ın 
buyurduğu gibi:”Âlimler yer-
yüzünün kandilleridir.”Konya 4 
Mart 2011 tarihinde bir kandili-
ni, bir manevi büyüğünü, değerli 
şahsiyetini,gönül adamını,vaizler 
sultanını kaybetti. Konya eski 
müftüsü ve Kapu Camii vâizini, 
kısaca Konya Tahir Büyükkörük-
çü Hocasını kaybetti. “Âlimin ölü-
mü âlemin ölümü” anlayışıyla ilim 
adına biraz daha fakirleştik, biraz 
daha garipleştik.5 Mart 2011 sa-
bahı bir âlemin nasıl sessizliğe, 
hüzne büründüğünü gördük.

İlmin aydınlattığı, irfânın nur-
landırdığı, firâsetin yön verdiği, 
azim ve gayretin bereketlendirdi-
ği bir ömür… Akl-ı selîmle atılan 

isabetli adımları, zevk-i selimle 
şekillenen muhteşem hizmetleri, 
azm-i kavî ile ulaşılan âlî hedef-
leri ile ölümsüz eserler bırakan, 
İslâm’ı teblîğe adanmış, Şerîate 
vakfedilmiş bir ömrü ile olduğu 
gibi görünen, göründüğü gibi 
olan; kâli hâline râm olmuş bir 
şahsiyyetti. İz bırakmak demiş-
tik;evet,  Konya Tahir Hocasını 
Sultan’ül Vaizini kaybetmişti. Ben 
ise ilminden,fikirlerinden, insanlı-
ğından faydalandığım, ders aldı-
ğım kutup yıldızımızı kaybettim.   

Vefatının 8. seneyi devriye-
sinde muhterem hocamızı rah-
metle, özlemle, duayla anıyoruz.
Allahondan razı olsun, mekânı 
cennet olsun.

İZ BIRAKIP GİTMEK;TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ

haber@konyayenigun.com
ALAADDİN ALADAĞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Genç Yeşilay Topluluğu tarafından 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Erol Güngör Konferans Salonunda 
‘Bağımlı Olma Özgür Ol!’ adlı yeşil 
sahne etkinliği gerçekleştirildi. Dü-
zenlenen programa Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Yeşilay Cemiyeti 
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman 
Tolga Arıcak, Hacettepe Üniversi-
tesi Özel Eğitim bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, 
Necmettin Erbakan Üniversite-
si Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri 
bölümü öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Mehmet Ak hocalarımızın katı-
lımıyla “Bağımlı Olma, Özgür Ol.” 
isimli Yeşil Sahne etkinliği gerçek-
leştirildi. Gerçekleştiren etkinliğe 
öğrenciler ve öğretim üyeleri yoğun 
ilgi gösterdi. Gerçekleştiren prog-
ramda konuşan Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Genç Yeşilay Toplulu-
ğu Başkanı Esma Yılmaz, “Gençli-
ğimizi, geleceğimizi bağımlılık gibi 
bir tehlikeden korumak için her ço-
cuğu kendi evladımız bilerek, geç-
mişin birikimi ve deneyimlerinden 
faydalanarak yolumuzu çiziyoruz. 
Çalışmalarımızı toplumun en kılcal 

damarlarından uluslararası arenaya 
kadar ulaştırmak için çabalıyoruz. 
Aslında bir söz veriyoruz; bağım-
lılıklardan uzak, sağlıklı, huzurlu, 
sevgi dolu, bilgili, kendinden emin 
bir toplum için söz veriyoruz. Bu 
kapsamda gerçekleştirdiğimiz et-
kinliğimize konuşmacı olarak ka-

tılan kıymetli konuşmacılarımıza 
teşekkür ediyorum. Yine bu prog-
ramın gerçekleşmesinde yoğun 
emek veren topluluk üyelerimize 
ve hocalarımıza da teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.  Program 
ud ve kanun taksimi ile son buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kulu’da Vergi Haftası 
etkinliklerle kutlanıyor

Öğrenciler tanıtım
için Aladağ’da buluştu

Kulu ilçesinde Vergi Hafta-
sı etkinlikleri kapsamında Kulu 
Anadolu Lisesi, Vergi Dairesi Mü-
dürlüğünü ziyaret etti. 25 Şubat-3 
Mart tarihleri arasında kutlanan 
30. Vergi Haftası etkinliği müna-
sebetiyle Kulu Anadolu Lisesi mü-
dürü, öğretmen ve öğrencileri ile 
birlikte Vergi Dairesi Müdürlüğü 
personellerini ziyaret ederek bilgi 
aldı. Anadolu Lisesi Müdürü Burak 
Akgün, Vergi Haftası kapsamında 
vergi bilincinin çocuklarda ve genç 

nesillerde oluşturulması amacıyla 
Kulu Vergi Dairesine ziyaret ger-
çekleştirdiklerini ifade etti. Vergi 
vermenin kutsiyeti ve vergilerin 
ne için toplandığını, hangi hizmet-
lere dönüşerek tekrar vatandaşlara 
sunulduğu hakkında öğrencilere 
bilgilendirme yapan Vergi Dairesi 
Müdürü Rıza Kılıç ise, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek okul yönetimine ve öğrencilere 
teşekkür etti.
n İHA

Konya’da farklı ilçelerinden 
gelen öğretmen, öğrenci ve veli-
ler, Derbent ilçesindeki Aladağ’da 
düzenlenen etkinlikte buluştu. E 
Twinning temelli proje kapsamın-
da her ay farklı bir tema çerçeve-
sinde Konya’nın tarihi ve doğal 
güzellikleri tanıtılıyor. Bu çerçeve-
de, Konya’nın kış sporları merkezi 
olmaya hazırlanan Derbent ilçe-
sindeki Aladağ bölgesine tanıtım 
gezisi düzenlendi. Projenin kuru-
cu koordinatörü Berna Kocaman, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
şunları kaydetti: “Projemizde bu ay 
kış sporlarını temel alan bir tema 
belirledik. Bu doğrultuda Aladağ 
Kayak Merkezi’ne bir gezi düzen-
lenmiştir. Gezimize İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Seyit Ali Büyük, Der-
bent Belediye Başkanı Hamdi Acar 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem 

Yaldız katılmıştır. Ayrıca çeşitli il-
çelerimizden öğretmen, öğrenci 
ve velilerden oluşan 250 kişilik bir 
grup da katılım sağlamıştır. Be-
lediye Başkanı Hamdi Acar hem 
alanı hem de burası için planla-
nan projeyi tanıtan bir konuşma 
yaptı. Ardından, katkılarından ve 
katılımlarından dolayı Milli Eğitim 
Müdürümüze, Belediye Baskanı-
na, İlçe Milli Eğitim Müdürüne ve 
bu ayki organizasyonumuzu yapan 
proje ortağımız Çiftliközü Şehit İs-
mail Kıvrak İlkokulu Müdürü Hü-
seyin Taşpınar’a plaketleri takdim 
edilmiştir. Daha sonra katılımcıla-
rımız alanda kış sporları yaptı. Ya-
kılan ateş başında yemek yenerek, 
gitar eşliğinde şarkılar söylendi. 
Eğlenceli yarışmalarda kazananla-
ra hediyeleri takdim edildi.” 
n HABER MERKEZİ

Yeşilay Haftası münasebetiyle gazetecilerle biraraya gelen Yeşilay Derneği Konya Şube Başkanı Mevlüt Bü-
yükhelvacıgil, dernek olarak bağımlılıklarla mücadelede hizmet kalitesini artıracak projeler ürettiklerini söyledi

Yeşilay yeni döneme
projelerle hazırlandı

Bu yıl ‘Yeşilaycı olmak için bir 
nedenim var’ konseptiyle 1-7 Mart 
tarihleri arasında gerçekleşecek 
Yeşilay Haftası etkinliklerle başla-
dı. Yeşilay’ın 99’uncu kuruluş yıl-
dönümünün de kutlanacağı hafta 
dolayısıyla Konya’da kamuoyunun 
bağımlılıklara karşı farkındalığını ar-
tırmak amacıyla etkinlikler düzenli-
yor. Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Bacıyan-ı Meram 
İstasyon şubesinde basın toplantısı 
düzenledi.

‘YEŞİLAY’IN SOSYAL 
HİZMETİNİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE 
TANITILMASINI HEDEFLİYORUZ’
Yeşilay’ın 99 yıllık köklü bir geç-

mişi olduğunu ve hafta boyunca 
farkındalığı ön plana çıkaracaklarına 
dikkat çeken Yeşilay Konya Şube 
Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacı-
gil, “Yeşilay, 1922 yılında kurulan 
99 yıllık köklü bir sosyal hizmet 
kurumumuz. Yeşilay’ın birçok hiz-
metleri var. Tüm illerimizde Yeşi-
lay şubelerimiz mevcut. Bağımlılık 
ve uyuşturucu ile ilgili çalışmalara 
imza atıyor. Konya’da birkaç yıldan 
bu yana Yeşilay şube binamızın için 
arayışlar vardı. Yeşilay, yeni bina-
sına Alman evlerinde Konya Bü-
yükşehir Belediyemizin katkısı ile 
kavuştu. Yine Konyamıza YEDAM 

kazandırmak için çalışmalarımız 
vardı.  Çalışmalarımız sonucunda 
YEDAM’ı Konya’ya kazandırdık. YE-
DAM binamız ve personelleri hazır. 
İnşallah en yakın zamanda Konyalı-
ların hizmetine başlayacak. 1-7 Mart 
tarihleri arasında Konya’da olduğu 
gibi ülkemizde farkındalık sağlamak 
amacı ile Tüm okullarda farkında-
lığı artıracak rehberlik hizmetleri 
uyguluyoruz. Yine Yeşilay Haftası 
kapsamında Konya genelinde bulu-
nan trafik ışıklarının bazıları bir yıl 
boyunca kalmak sureti ile Yeşilay 
hilaline kavuştu. Yine Genç Kızılay 
üyelerimiz ile hafta sonunda Kon-
ya’da bulunan alışveriş merkezlerin-
de, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi ve Karatay Üni-
versitesi’nde okuyan Genç Yeşilay 
Üyeleri ile çeşitli programlar gerçek-
leştirdik.  Yine bu üniversitelerimiz-
de bir simülasyon aracımızla olacak 
ve burada alkolle alakalı çeşitli etkin-
lik ve bilgilendirme yapılacak. Bizler 
Yeşilay Haftası’nda sosyal hizmetin 
güçlü bir şekilde tanıtılmasını hedef-
liyoruz” dedi.

‘YEDAM YEŞİLAY’IN SON 
DÖNEMDEKİ EN ÖNEMLİ 
PROJELERİNDEN BİRİSİ’

YEDAM’ın 16 yaş üzeri bağımlı-
lar için gizlilik esasına dayalı önemli 
bir hizmet olduğunu vurgulayan 

ve YEDAM hakkında bilgi veren 
Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. 
Mevlüt  Büyükhelvacıgil, “YEDAM 
Yeşilay’ın son dönemdeki en önemli 
projelerinden birisi. Konya’da hiz-
mete resmi olarak açılmadı ama 
kadrolarımız kuruldu. Burada 16 yaş 
üzeri bağımlılıkla ilgili problemi olan 
bireylere ve ailelerine danışmanlık 
hizmetleri verecek. İlk görüşmeyle 
bir değerlendirme yapılacak ve aile 
ilişkileri üzerinde bir hedef belirle-
necek.  Bilgilendirme ve yaşamı dü-
zenleme programları oluşturulacak. 

Alanında uzman arkadaşlarımız, 
ruhsal sorunlara göre destekler ve-
recek. Tekrar kullanmayı önlemeye 
ilgili programlarımız olacak ve son-
rasında takip sürecine girilecek. Bu 
süreçte tıbbi desteğe ihtiyaç varsa 
diğer aşamalara geçilecek. YEDAM, 
önemsediğimiz bir proje. Bunun için 
Konya’da köklü bir yatırım yapmak 
istemiştik. Sonunda bir alana kavuş-
tuk. Hızla hizmete başlıyoruz. Yak-
laşık 40 kişilik bir kadromuz var. Bu 
yapılanmada sosyologlar, psikolog-
lar, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler 
biriminden yönetici arkadaşlarımız 
olacak. Güvenlik birimlerimiz ola-
cak. Hem bilgi güvenliğinin sağ-
lanması hem de çalışan ve danışan 
güvenliğinin sağlanması için ciddi 
bir güvenlik mekanizması olacak. 
İlk fırsatta Yeşilay şubemizin açılışı 
ve YEDAM açılışını yapacağız” diye 
konuştu. 

5 Mart Salı Günü Zafer Çamlı-
köşk’de bir yürüyüş yapacaklarına 
da dikkat çeken Büyükhelvacıgil, 
“Yeşilay Haftası münasebetiyle 
‘sağlıklı hayat’ yürüyüşü düzenleye-
ceğiz. 5 Mart Salı Günü (bugün) saat 
11:00 da Zafer Çamlıköşk alanında 
başlayacak olan yürüyüşümüze tüm 
Konyalı hemşerilerimizi davet edi-
yoruz” ifadelerini kulandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

NEÜ Genç Yeşilay Topluluğu ‘Yeşil Sahne’de

Yeşilay Derneği Konya Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, dernek olarak yeni döneme ilişkin yapacakları yatırımlar ve farkındalık faaliyetlerini anlattı.

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
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Medipol Başakşehir
şampiyonluğa koşuyor

Spor Toto Süper Lig’de sezonun bitimine 10 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Medipol 
Başakşehir şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. En yakın rakibi Galatasaray’ın puan kaybetmesiyle 

aralarındaki farkı 8’e yükselten turuncu-lacivertliler, son 10 haftaya büyük bir avantajla giriyor
Zorlu Evkur Yeni Malatyaspor dep-

lasmanını da Emre Belözoğlu ve Edin 
Visca’nın golleriyle geçen İstanbul ekibi 
puanını 54’e yükseltti. İstanbul ekibi, 3. 
sıradaki Beşiktaş’ın 13, bir maçı eksik 
4. sıradaki Trabzonspor’un ise 18 puan 
önünde yer alıyor. Sezonun ilk yarısını 
en yakın rakiplerinin 6’şar puan önünde 
zirvede tamamlayan turuncu-lacivert-
liler, ikinci yarıda oynadığı 7 maçta 6 
galibiyet alırken, yalnızca 1 kez berabe-
re kalarak 2 puan kaybetti. Bu maçların 
5’inde kalesini gole kapatan İstanbul 
ekibi, 16 gol atarken, kalesinde ise yal-
nızca 3 gol gördü. İkinci yarıda tek puan 
kaybını sahasında Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak 
alan turuncu-lacivertliler, Trabzonspor, 
Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, 
Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’u 
ise mağlup etmeyi başardı. 

SON 10 MAÇIN 8’İ İSTANBUL’DA
Avrupa Kupası ve Ziraat Türkiye Ku-

pası’na daha önce veda eden, yoluna tek 
kulvarda devam eden Medipol Başakşe-
hir, kalan 10 maçının 8’ini İstanbul’da 
oynayacak.  Söz konusu 10 maçın 6’sını 
sahasında oynayacak turuncu-lacivert-
liler, 28. haftada Beşiktaş, 33. haftada 
ise Galatasaray ile deplasmanda karşı 
karşıya gelecek. İstanbul ekibinin, kalan 
2 deplasmanı ise İstikbal Mobilya Kay-
serispor ve Demir Grup Sivasspor. 

15 HAFTADIR ZİRVEDE
Medipol Başakşehir ligde 15 haftadır 

zirvedeki yerini koruyor. Altıncı haftada 
zirveye yükselen ancak 1 hafta sonra 
yerini Galatasaray’a kaptıran turuncu-la-
civertliler 10. haftada yükseldiği liderlik 
koltuğunu ise bir daha bırakmadı. Abdul-
lah Avcı’nın ekibi, bu sezon ligde geride 
kalan 24 maçın 16’sında zirvede yer aldı. 

İKİNCİ YARININ LİDERİ 
Süper Lig’in ikinci yarısında çık-

tığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik 
alan Medipol Başakşehir, bu alanda 
da zirvede yer almayı başardı. Spor 
Toto Süper Lig’in 24. haftasında oy-

nanan maçta deplasmanda E.Y. Ma-
latyaspor’u 2-0 mağlup eden Medipol 
Başakşehir, puanını 54’e yükselterek 
zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bunun 
yanında turuncu-lacivertlilerin şampi-
yonluktaki en büyük rakibi olan Galata-
saray’ın Erzurum’da 2 puan bırakması 
puan farkının 8’e çıkmasını ve Avcı’nın 
takımının ilerleyen haftalar için büyük 
bir avantajı eline geçirmesini sağladı. 
Geride kalan 24 haftada sadece 2 mağ-

lubiyeti bulunan ve bu yenilgileri ilk 
yarıda oynanan maçlarda alan Başak-
şehir, ligin ikinci yarısında da adeta fır-
tına gibi esiyor. Spor Toto Süper Lig’in 
ikinci yarısında geride kalan 7 haftalık 
bölüme baktığımızda lider değişmiyor. 
Medipol Başakşehir, oynadığı 7 maçta 
6 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladı-
ğı 19 puanla ligin genelinde olduğu gibi 
ikinci yarının da lideri olmayı başardı. 
Bu süreçte rakip ağlara 16 gol bırakan 

turuncu-lacivertliler, kalesinde ise sa-
dece 3 gol gördü. 

Abdullah Avcı’nın öğrencilerini bu 
alanda da yine Galatasaray takip ediyor. 
Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 5 
galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan 
topladı. Rizespor da 5 galibiyet, 1 bera-
berlik,1 yenilgi alarak ikinci devrede en 
iyi performans gösteren takımlar arasın-
da yer alıyor.   
n AA/İHA

Bursaspor 
kabustan uyandı

Spor Toto Süper Lig’de 9 maçtır galip gelemeyen 
Bursaspor, Demir Grup Sivasspor’u 3-2 mağlup ederek, 
galibiyet hasretini sona erdirdi. Bursa Büyükşehir Bele-
diye Stadı’nda 24. hafta maçında ağırladığı Demir Grup 
Sivasspor’u 90+7’nci dakikada Aytaç Kara’nın attığı golle 
yenen Bursaspor, 9 maç sonra galip geldi. En son galibi-
yetini 2 Aralık’ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı-
sında 2-1’lik skorla alan Bursa temsilcisi, bu maçtan sonra 
5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 90 günlük özlemin 
ardından tekrar galibiyet sevinci yaşayan Bursaspor, 2019 
yılının da ilk galibiyetine imza attı. Bursa temsilcisi aldığı 5 
galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 27 puan topladı 
ve 15. sırada yer alıyor.  n AA

Galatasaray, yenilmezlik 
serisini 10’a çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında deplasman-
da BB Erzurumspor beraberliği ile ligdeki yenilmezliğini 
devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 6 galibiyet, 4 
beraberlik aldı. 

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, 
deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 bera-
bere kaldı. Ligde son olarak Beşiktaş’a mağlup olan sa-
rı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan 
vermedi. Ligde BB Erzurumspor galibiyetle 10 maçtır 
yenilmeyen Aslan, 6 kez sahadan galip gelirken, 4 kez de 
berabere kaldı. Bu süreçte Cimbom; Sivasspor, Ankaragü-
cü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor’u 
mağlup etti. Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor 
ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.  n AA

Malatyaspor’dan 
penaltı tepkisi

E.Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Fut-
bol oynadığım yıllar da dahil olmak üzere, ben hayatımda 
bu kadar penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir 
penaltı görmedim. Faulü yapan rakip oyuncu, hakem po-
zisyonu göremiyor ama karar penaltı. El vicdan diyoruz” 
dedi. Evkur Yeni Malatyaspor’da Medipol Başakşehir 
maçının hakemi Fırat Aydınus’a tepkiler dinmek bilmiyor. 
Süper Lig’in 24. haftasında sahasında M.Başakşehir’e 2-0 
mağlup olan Malatya ekibinde, maçın hakemi Fırat Aydı-
nus tartışmaların odağındaki isim oldu. 

Karşılaşma sonrası Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in açık-
lama yaparak eleştirdiği Aydınus’a Malatya ekibinin spor-
tif direktörü Ali Ravcı da tepki gösterdi. Aydınus’un verdiği 
penaltıyla maçın sonucuna tesir ettiğini belirten Ravcı, 
“Biz haftalardır adil yönetim dedikçe sanki söylemlerimiz 
duvara çarpar gibi bize tekrar dönüyor. M. Başakşehir ma-
çında belki iyi oynamadık ama 0-0 giden mücadelede bu 
denli anlamsız bir penaltı kararı verilmesi bizleri şaşkınlık 
ve hayal kırıklığı içinde bırakmıştır. Futbol oynadığım yıllar 
da dahil olmak üzere, ben hayatımda bu kadar penaltıyla 
uzaktan yakından ilgisi olmayan bir penaltı görmedim. Fa-
ulü yapan rakip oyuncu, hakem pozisyonu göremiyor ama 
karar penaltı. El vicdan diyoruz” dedi.  n İHA

Göztepe deplasmanda 3 maç sonra puan aldı
Spor Toto Süper Lig’de Atiker 

Konyaspor deplasmanından puanla 
dönen Göztepe dış sahada 3 maçın 
ardından puanla ayrılırken, ortaya 
koyduğu futbolla ilerleyen haftalar 
için ligde kalma yolunda taraftarla-
rına umut verdi. Üst üste aldığı kötü 
sonuçların ardından küme düşme 
potasına kadar inen Göztepe, haftayı 
bir puanla kapattı. Atiker Konyaspor 
deplasmanından puanla dönen sa-
rı-kırmızılılarda ortaya konan perfor-
mans, camiaya gelecek haftalar için 
ümit verdi. Deniz Kadah ile iki kez 
direğe takılan İzmir temsilcisi bir pu-
ana razı olurken, sarı-kırmızılılar üç 
hafta aradan sonra deplasmandan 
puan çıkarmayı başardı. Bu sezon 
deplasmanda sadece iki kez kazanan 
Göz Göz, Konya’da bu sezon ilk dış 
saha beraberliğine ulaştı. Kemal Öz-
deş ile yolların ayrılmasının ardından 
yeniden sarı-kırmızılılara dönen ve 
ilk lig maçına çıkan Teknik Direktör 
Tamer Tuna, ikinci Göztepe seferine 
puanla başladı. 

YASİN GERİ DÖNDÜ 
Sezona oldukça iyi bir başlangıç 

yapan ve ilk 12 haftada rakip filelere 7 
gol bıraktıktan sonra gol orucuna giren 
Yasin Öztekin’in suskunluğu Konya’da 
sona erdi. Son olarak ligin 12. hafta-
sında oynanan BB Erzurumspor ma-
çında gol atma başarısı gösteren Özte-
kin, o müsabakanın ardından oynanan 
11 haftada ise golle tanışamamıştı. 
Takımına puanı getiren golü kaydeden 
deneyimli futbolcu, bu sezon 8. golü-
ne imza atmayı başardı. 

PENALTI CANAVARI İŞBAŞINDA 
Kurtardığı penaltılarla fenomen 

hale gelen Göztepe’nin Portekizli eldi-
veni Beto’nun son kurbanı Skubic oldu. 
Jahovic’in yerde kalmasının ardından 
kazanılan penaltıda Skubic’e geçit ver-
meyen tecrübeli file bekçisi, bu sezon 
penaltılarda 3. kez rakiplerine gol şansı 
tanımadı. Bu sezon Trabzonspor dep-
lasmanında Burak Yılmaz’ın penaltısını 
kurtaran Beto, içeride oynadıkları Be-
şiktaş karşılaşmasında da Oğuzhan’a 
geçit vermemişti.   n İHA

Beşiktaş’ın santrforları deplasmanda kayıp
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında İstikbal 

Mobilya Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabe-
re kalan ve zirve yarışından uzaklaşmaya başlayan 
Beşiktaş’ta, santrforların dış sahalarda takıma kat-
kısı az.  Bu sezon santrfor bölgesinde Burak Yılmaz, 
Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love 
gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra Güven Yalçın ile 
Cyle Larin gibi genç isimlere şans veren Beşiktaş, 
deplasman maçlarında bu oyunculardan katkı al-
makta zorlandı.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon 19 dış saha maçın-
da 33 gol atarken, sezon başından itibaren kadroda 
bulunan 6 santrfor oyuncusu gollerin sadece 8’ini 
kaydetti.

Devre arasında transfer edilen Burak Yılmaz 3 
iç saha maçında fileleri 4 kez havalandırırken, 3 dış 
saha mücadelesinde henüz gol bulamadı.

Sezonun başlarında şans bulamayan fakat 
daha sonra teknik direktör Şenol Güneş tarafından 
oynatılan Mustafa Pektemek ise deplasmanda 2 
kez gol sevinci yaşadı. 

Ligin ilk yarısında santrfor bölgesinde görev 
alan, ikinci yarıda ise orta sahanın solunda oyna-
yan Güven Yalçın, dış sahada bir gol attı. 

Mevcut kadrodaki santrforlardan Cyle Larin de 
deplasmanda bir golde kaldı. 

Sezon içinde siyah-beyazlı ekipten ayrılan 
oyunculardan Vagner Love ile Alvaro Negredo, 
deplasmanda ikişer gol bulabildi. 

İÇ SAHADA 17 GOL
Beşiktaş’ın santrfor oyuncuları, Vodafone 

Park’ta ise 17 kez fileleri havalandırdı. Burak Yıl-
maz’ın iç sahada 4 gol attığı siyah-beyazlı ekipte 
Vagner Love 5, Mustafa Pektemek ile Larin üçer, 
Negredo ve Güven ise birer gol attı. Beşiktaş’ın 
santrfor oyuncuları, Süper Lig’de 13 deplasman 
maçında atılan 25 golün sadece 6’sını kaydedebil-
di. Santrforlardan Mustafa Pektemek 2 kez fileleri 
havalandırırken; Güven, Larin, Negredo ve Love 
ligde birer defa dış sahada gol sevinci yaşadı. Si-
yah-beyazlı ekibin santrforları, Süper Lig’in ikinci 
yarısındaki 4 deplasman maçında takımlarına 1 gol 

katkısı yapabildi. Beşiktaş adına ikinci yarıdaki tek 
golü Akhisarspor karşısında Larin attı. Siyah-be-
yazlı ekip, son 3 deplasman karşılaşmasında ise 
santrforlardan gol bulamamanın sıkıntısını yaşadı.

AVRUPA’DA 2 GOL 
Beşiktaş’ın santrfor oyuncuları, UEFA Avru-

pa Ligi’ndeki maçlarda da deplasmanda takıma 
gerekli desteği veremedi.   Bu sezon Avrupa Ligi 
mücadelesine ön elemelerden başlayan ve daha 
sonra grup mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, 6 
dış saha maçında 8 gol buldu. Beşiktaş’ın santrfor-
ları bunların sadece 2’sine imza atabildi. Negredo 
ile Love birer gol atarken, UEFA listesinde yer alan 
Mustafa Pektemek ile Larin, fileleri havalandırama-
dı. Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Gökhan 
Gönül’ün yanı sıra orta sahadaki Atiba Hutchinson, 
Jeremain Lens ve Adem Ljajic, deplasmanda 
santrforlardan daha çok katkı yapmayı başardı. Dış 
sahada fileleri 4 kez havalandıran Lens, takımının 
en golcü oyuncusu olurken; Gökhan Gönül, Ljajic 
ve Hutchinson üçer gol buldu.  n AA
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Okullarda badminton 
il birincileri belli oldu

2018-2019 öğretim yılı Okul Sporları faaliyet takvimin-
de yer alan Okullararası Yıldız Kız-Erkek Badminton İl Bi-
rinciliği Müsabakaları tamamlandı. Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Karatay Spor ve Kongre Merkezinde yapılan 
müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar şu şekil-
de oluştu; Kızlarda 1.İhsan Kabadayı Ortaokulu, 2.Kazım 
Özenç Seçen Ortaokulu, 3.Meram İmam Hatip Ortaokulu, 
4. Güneysınır Mevlana Ortaokulu. Erkeklerde 1.Kazım 
Özenç Seçen Ortaokulu, 2.Mehmet Karaciğanlar Mevlana 
İmam Hatip Ortaokulu, 3.Ulubatlı Hasan İmam Hatip Orta-
okulu, 4.Güneysınır Mevlana Ortaokulu oldu.   
n SPOR SERVİSİ

‘Konyaspor Defi Tenis 
Turnuvası’ başlıyor

2013 yılında 5 oyuncu ile başlayan ve bugün gelinen 
noktada 150’ye yakın tenissever ile yoluna devam eden 
Konya Defi Tenis Turnuvası 17 Mart 2019 Pazar günü 
oynanacak müsabakalarla sezonu açacak. Sadece Kon-
ya’nın değil bölgenin en büyük ve özel spor turnuvasının 
ismi olan Defi ‘meydan okumak’ anlamına geliyor. Ger-
çekleştirilen organizasyonlarla 7’den 70’e her yaşta insa-
nın spor yapması, sağlıklı olabilmesi ve sosyalleşebilme-
si hedefleniyor. Bu kapsamda Konyaspor Kulübü yapılan 
görüşmeler sonucunda Konyaspor himayesi ve desteği 
altında turnuvanın adının “Konyaspor Defi Tenis Turnuva-
sı” şeklinde anılması kararlaştırıldı. Konya Defi Tenis Gru-
bunun organizasyonunda gerçekleşecek turnuva hakkında 
bilgi almak ve müsabakalara katılmak isteyen tenissever-
lerin konyaspordefitenisturnuvasi@hotmail.com adresine 
başvurmalarının gerektiği ifade edildi.   n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’ta 
hazırlıklar sürüyor

TFF 2. lig Kırmızı Grup 25. hafta müsabakasında 
Etimesgut Belediyespor ile iç sahada karşılaşacak olan 
Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarını sürdürdü. Karatay 
Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde teknik direktör Alper Avcı 
ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen ant-
renman salonda yapılan Core ısınma ve ağırlık çalışma-
ları ile başlarken sahada koşu çalışması ve ayak tenisi ile 
devam etti. Antrenman taktik çalışma ile tamamlandı. Te-
davi süreci devam eden Recep Metin ve Sinan Özkara’nın 
katılmadığı antrenmanı Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay ve Kulüp Menajeri Alim Öztaş da 
takip etti.    n SPOR SERVİSİ

Cengiz Karadağ’dan 
yönetime teşekkür

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basketbol Takımı Başantrenörü Cengiz Karadağ, 
Konyaspor forması ile çıktıkları ilk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ormanspor’u yenen yeşil 

beyazlı takımın antrenörü Karadağ, Başkan Hilmi Kulluk ve yönetim kuruluna teşekkür etti
Konyaspor Basketbol Takımı yeni 

ismi ile ligdeki ilk maçını oynadı. Yeşil 
beyazlı takım ligin güçlü ekiplerinden 
OGM Ormanspor’u kendi evinde 91-73 
mağlup etti. Taraftarının da desteğini alan 
Konyaspor’u ilk maçında Kulüp Başkanı 
Hilmi Kulluk ve diğer yöneticiler yalnız 
bırakmadı. Maçın ardından açıklamalarda 
bulunan takımın Başanrenörü Cengiz Ka-
radağ, Konyaspor forması ile çıktıkları ilk 
maçtan galibiyet ile ayrıldıkları için mutlu 
olduklarını ifade etti.

KARADAĞ: ÇOK ÖNEMLİ 
3 MAÇ OYNAYACAĞIZ

Türkiye Basketbol Ligi 21.hafta karşı-
laşmasında OGM Ormaspor’u 91-73 mağ-
lup etmeyi başaran Konyaspor Basketbol 
Takımı’nda Başantrenör Cengiz Karadağ, 
yeşil-beyazlı formayla çıktıkları ilk karşı-
laşmadan galibiyetle ayrıldıkları için çok 
mutlu olduklarını belirtti. Karadağ, maç 
sonu yaptığı açıklamada “İlk olarak oyun-
cularımı lig ikincisine karşı almış oldukla-
rı net galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. 
Özellikle maçın ilk devresinde yapmış ol-
duğumuz savunma belirleyici oldu. Üçün-
cü periyotta bir bocalama geçirdik ama 
özellikle maçın son 6-7 dakikasını çok iyi 
oynadık. İlk defa Konyaspor formasıyla 
çıktığımız çok çok zor ve önemli bir maçı 
kazanmış olmak ayrı bir mutluluk. Bizi 
destekleyen bütün Konya halkına, Kulüp 
Başkanımız Hilmi Kulluk’a, Basketbol Şu-
besi Yönetim Kurulu üyelerine, Selçuklu 
Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyo-
rum. Önümüzde çok önemli bir üç maçlık 
seri var. Eğer burayı da istediğimiz sonuç-
la atlatabilirsek kalan 6 haftada pozisyo-
numuzu belirleyecek maçları oynayaca-
ğız. Aynı ciddiyet, aynı mücadeleyi her 
maçta sahaya yansıtmalıyız. Rakibimizi 
kutluyorum bundan sonraki maçlarında 
başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
TARAFTAR SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele 
eden Konyaspor Basketbol Takımı, ye-
şil-beyaz formayla çıktığı ilk karşılaşma-
dan galibiyetle ayrıldı. Selçuklu Belediye-

si Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan 
21.hafta mücadelesinde ligin güçlü takım-
larından OGM Ormanspor’u konuk eden 

Konyaspor Basketbol Takımı, sahadan 91-
73 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı Kulüp 
Başkanı Hilmi Kulluk, Selçuklu Belediye 

Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve yaklaşık 
2500 taraftarı takip etti. Karşılaşmaya et-
kili başlayan yeşil beyazlı takım ilk çeyreği 
30-11 önde tamamladı. 
MARCUS HALL 28 SAYI İLE YILDIZLAŞTI

Maçın ikinci periyotunda da etkili per-
formansını sürdüren Konyaspor, soyunma 
odasına 23 sayı farkla 53-30 önde girdi. 
Üçüncü periyotta hücumda istediği sayıla-
rı bulamayan yeşil beyazlılar, son dakika-
lardaki etkili oyunuyla farkın azalmasına 
engel oldu ve son çeyreğe 14 sayı önde 
girmeyi başardı. Son periyotta taraftarla-
rının da desteğini arkasını alan Konyaspor 
Basketbol, sahadan 18 sayı farkla 91-73 
galibiyetle ayrıldı. Temsilcimizde, Mar-
cus Hall 28 sayı 8 ribaunt 6 asist,  Sertay 
Gürsu 15 sayı 6 ribaunt, Mert Celep 12 
sayı, Cihan Amasyalı ve Hamit Sezaver 
11’er sayı kaydederek galibiyette önemli 
rol oynadı. Bu maçla birlikte puanını 34’e 
yükselten Konyaspor Basketbol Takımı 
haftayı 5.sırada tamamladı.   
n SPOR SERVİSİ

Talha Büyükeser’den Judo Avrupa Kupası’nda altın madalya
Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli 

Sporcusu Talha Büyükeser, Antalya’da 
düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Ku-
pası’nda Altın Madalyanın sahibi oldu. 
Avrupa Judo Birliğinin 2019 faaliyet prog-
ramında yer alan ‘Ümitler Judo Avrupa 
Kupası’ Antalya’da düzenlendi. 16 ülke-
den 495 sporcunun katılımıyla gerçekle-
şen şampiyona da ülkemizi temsil eden 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Sporcusu 
Talha Büyükeser 55 kg da altın madalya-
nın sahibi oldu. Talha Büyükeser birinci 
turda Azerbeycanlı, ikinci tur maçında 
Kırgızistanlı, üçüncü tur maçında Gürcü, 
yarı final maçında ise Rus rakibini mağ-
lup ederek finale yükseldi. Final karşılaş-
masında Azerbeycanlı güçlü rakibini de 
ippon (tuş) ile yenmeyi başaran Büyüke-
ser, şampiyonluğa ulaşarak altın madal-
yanın sahibi oldu. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil 
etmeyi başaran Büyükeser’in geçtiğimiz 
Türkiye Şampiyonluğu ve Balkan üçüncü-
lüğü de bulunuyor.

COŞKUN: HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR
Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo 

Başantrenörü Abdülkadir Coşkun, Talha 
Büyükeser’in önemli bir başarıya imza at-
tığını söyledi. Coşkun, “Talha geçtiğimiz 
yıllarda Türkiye Şampiyonluğu ve Balkan 
üçüncülüğü elde ederek Milli Takım spor-
cusu oldu. Bu yıl çok özverili bir şekilde 
çalıştığı ve bununda karşılığını Avrupa 
Kupasında şampiyon olarak aldı. Şimdi 

daha çok çalışarak önümüzdeki yıllarda 
düzenlenecek Avrupa ve Dünya Şampiyo-
nalarında kulübümüzü ve ülkemizi en iyi 
şekilde temsil edecektir. Talha’nın yaşı 
şuan çok genç. O yüzden kendisini 2024 
olimpiyatlarına hazırlıyoruz. Asıl hedefimiz 
Olimpiyatlardan madalya ile dönmek. Biz-
lere ve sporcularımıza büyük destek veren 

Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pek-
yatırmacı’ya, Kulüp Başkanımıza ve yöne-
ticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, önemli bir başarıya imza 
atan Milli Sporcu Talha Büyükeser’i tebrik 
ederek başarılarının devamını diledi.
  n SPOR SERVİSİ

Seyfi Atamer Balkan Şampiyonu oldu Federasyon Kupası sahiplerini buldu
2-3 Mart tarihlerinde İstanbul’da ger-

çekleşen Balkan Masterlar Salon Şam-
piyonası’nda Türkiye Spor Yazarları Der-
neği Konya Şubesi sporcularından Seyfi 
Atamer, Balkan şampiyonu oldu. Atamer, 
şampiyonanın ilk gününde yapılan 1500 
metre yarışında Sloven ve Yunan rakiple-
rini geride bırakarak  Balkan Şampiyonu 
olma başarısı gösterdi. İkinci gün gerçek-
leşen 3000 metre yarışına da katılan Seyfi 
Atamer, bu yarışta da 2. olarak gümüş 
madalya kazandı. Elde ettiği başarıların 
ardından duygularını paylaşan TSYD’nin 
başarılı sporcusu Seyfi Atamer, destekle-
rini her zaman yanında gördüğü Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’e, TSYD Kulüp 
Başkanı Murat Dönmez, TSYD Genel mer-
kez yönetim kurulu üyesi Recep Çınar’a ve 
yarışma sponsoru olan Türsan Otomativ 
yönetim kurulu başkanı İsa Akpınar’a te-
şekkür ederek, yeni başarılara imza atmak 
için çalışmalarına devam edeceğini söyle-
di. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fede-
rasyonu faaliyet takviminde yer alan 
Skeet Federasyon Kupası  01-03 Mart 
2019 tarihleri arasında Konya’da ya-
pıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
Saraçoğlu Spor Tesisleri Atış Poli-
gonunda yapılan Skeet Federasyon 
Kupasında Büyük Bayanlarda 1.Nur 

Banu Özpak, 2.İzel Aydın, 3.Kerime 
Dokuzlar, Genç Bayanlarda 1.Sena 
Can, 2.Deniz Üstündağ, 3.Büşra Nur 
Çakıroğlu, Genç Erkeklerde 1.Ah-
met Baran, 2.Abdullah Üstündağ, 
3.Osman Ordu, Büyük Erkeklerde 
1.Kemal Madencioğlu, 2.Salih Ha-
fız, 3.Mustafa Serhat Şahin, Veteran 

Erkeklerde 1.Mehmet Palabıyık, 
2.Kadir Bilek, 3.Sezgin TürkyaşarBü-
yük Erkek Takımı 1.Onur Atak, Salih 
Hafız, Kemal Madencioğlu, 2.Sami 
Alemdar, Murat Uğur, Ufuk Levent 
Öztürk, 3.Hüseyin Bahçıvan, Fuat Ça-
kar, Güngör Çolakoğlu oldu.
 n SPOR SERVİSİ
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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, “İnsanla doğa arasındaki bağı kurma” gibi özel bir amaçla kurulmuş olsa da hedefleri aşarak Kon-
ya’nın önemli bir turizm merkezi haline geldi. Öyle ki Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yılda 400 bin ziyaretçi alan bir yatırım oldu 

Selçuklu kanatlandı
Selçuklu Belediyesi tarafından 

şehre kazandırılan ve 2015 yılında 
hizmete açılan Konya Tropikal Kele-
bek Bahçesi, Konya’ya yeni bir ufuk 
açtı. “İnsanla doğa arasındaki bağı 
kurma” hedefiyle açılan yatırım, 
hedeflerinin ötesinde bir karşılık 
buldu. Yılda yaklaşık 400 bin ziya-
retçi alan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi, Konya turizmine önemli 
katkılar sağlayan bir mekan haline 
geldi. Öyle ki; sadece Konya Tropi-
kal Kelebek Bahçesi’ni görmek için 
yılda 50-55 bin ziyaretçi geliyor. 
Bu da Konya’nın turizmine önemli 
bir katkı sağladığını kanıtlıyor. Ay-
rıca bazı uluslararası turistlik bölge 
araştırmalarında da Konya’nın en 
önemli turizm mekanı olarak Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi 2. sırada 
gösteriliyor. Bu durum yine yatırı-
mın turizmine olan katkısını gözler 
önüne seriyor.

TÜRKİYE’DE TEK
Türkiye’nin alanında ilk ve tek 

olma özelliğini barındıran Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi, Avru-
pa’nın da en büyüğü durumunda. 
7 bin 200 metrekarelik toplam ala-
nı bulunan yatırımın kullanım alanı 
3 bin 600 metrekare.  Proje kapsa-
mında bin 597 metrekarelik bir alan 
oluşturulmuş durumda. Bu alanda 
kelebeklerin doğal yaşam ortamını 
oluşturmak için yapay kayalar, gö-
letler, özel bitkiler bulunuyor. Farklı 
kotlarda ilerleyen yaya sirkülasyon 
yolu, tropikal kelebek bahçesi ve 
koza oluşumları da yine bu bölüm 
içerisinde yer alıyor. Tropikal bitki 
yetiştirilebilecek alanlar, değişik bö-
cek türleri ile ilgili görsel objelerin ol-
duğu böcek müzesi, yaşam döngüle-
ri ile ilgili projeksiyonlu sunumların 
yapıldığı sinema salonu, çok amaçlı 
salon ve kafeteryası da mevcut. 

ÇOK SAYIDA KELEBEK 
ÇEŞİDİ MEVCUT

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 
tropikal kelebeklerin doğal yaşamı-
nı sağlamak amacıyla dizayn edil-
miş durumda. Bu anlamda tropikal 
mevsim şartları düşünülerek nem 
ve sıcaklık oranları sürekli sabit tu-
tuluyor. Kurulan sistem sayesinde 
tropikal bahçe kısmında 26 derece 
sıcaklık ve yüzde 80 nem mevcut.  
Bu da kelebeklerin doğal yaşam 
alanına uygun bir ortam sağlıyor. 
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 
şuanda farklı çeşitlerde olmak üze-
re 460-480 arasında kelebek çeşidi 
bulunuyor. Bu kelebeklerin 60’ı en-
demik olarak sadece burada bulu-
nuyor. 

KELEBEKLERİN 
AŞAMALARI GÖRÜLEBİLİYOR
Konya Tropikal Kelebek Bahçe-

si’nde bir de müze kısmı yer alıyor. 

Burada kelebeklerin doğada sergi-
ledikleri 11 davranışı görebilme im-
kanı sağlanıyor. Bunlar kur, meyve 
beslenmesi, güneşlenme, korunma, 
aktif yalancı göz, pasif yalancı göz, 
çamur banyosu, çiftleşme, nektar 
beslenmesi, yumurtlama, kamuflaj 
davranışları olarak biliniyor. Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi içerisin-
de bir de mini sinema salonu yer 
alıyor. Burada böceklerle ilgili kısa 
film seyredilirken, böcekler dünya-
sında da kısa bir yolculuğa çıkılması 
sağlanıyor. Kelebek Sınıflandırması 
bölümünde de 6 kelebek ailesine ait 
dünya kelebeklerinin renkleri me-
raklıların ilgisine sunulmuş durum-
da. Yine böcek müzesi kısmında da 
hymenoptera, mantodea, coloptera, 
odanata ve phazmita böcek takım-
larına ait yumurtaların 50 bin kat 
büyütülmüş halleri sergileniyor. Bu 
yumurtaların içerisinde bu böcekle-
rin hayatımızda nasıl bir yer aldığını 
anlatan dijital anlatım cihazları bulu-

nuyor. Bu sayede böcekler hakkında 
kısa ama önemli bir bilgi elde edile-
biliyor. 

HEDİYELİK EŞYA BÖLÜMÜ
Konya Tropikal Kelebek Bah-

çesi’nde hediyelik eşya bölümü de 
bulunuyor. Buraya gelen misafirler 
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi tu-
runu tamamlamalarının ardından 
bu bölüme gelerek Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi’nden hatıra kala-
cak şekilde çeşitli ürünleri alabiliyor. 
Böylece Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ndeki muhteşem tur, ölüm-
süzleştirilebiliyor. 

ÖZEL DERS ALANI
Konya Tropikal Kelebek Bahçe-

si’nde küçük çocuklar için özel ders 
sınıfı da bulunuyor. Herkese açık 
olan bu alan, yapılan başvuru ve ve-
rilen randevuya göre kullanılabiliyor. 
Bu alanda böceklerle ilgili detaylı 
anlatımlar çocuklara özel ders şek-
linde birebir verilebiliyor. Böylece, 
doğayla içiçe olabilecek, doğa dostu 

bireylerin yetişmesine büyük bir kat-
kı sağlanmış oluyor. 

ÖZEL BİTKİLER YETİŞİYOR
Konya Tropikal Kelebek Bah-

çesi’nde kelebeklerin doğal yaşam 
alanlarını oluşturabilmek adına özel 
bitkiler bulunuyor. Bu bitkiler özel 
bakımlar sayesinde ayakta tutulu-
yor. Bu bitkilerle rengarenk kelebek-
ler adeta bütünleşiyor. 

ÖZEL BİR AMACI VAR
Konya Tropikal Kelebek Bahçe-

si’nin bir turizm ve cazibe merke-
zi olması dışında özel bir amacı da 
bulunuyor. Doğaya uygun bir şe-
kilde dizayn edilen Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi, çocuklara doğa ve 
hayvan sevgisi aşılamayı amaçlıyor. 
Aynı zamanda doğayı ve bazı canlı 
türlerinin de tanınması sağlanarak 
önyargıları ortadan kaldırıyor. Böyle-
ce doğada var olan canlılar arasında 
bir bağ oluşturulmasına katkı sunul-
muş oluyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, önemli bir turizm merkezi haline geldi. Öyle ki Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçi alan bir merkez oldu.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi kelebeklere doğal bir ortam sunuyor.

Böceklerle ilgili bilgiler veren mini sinema ve çeşitli alanlar var.

Çocukların doğa sevgisi kazanmaları amacıyla özel ders alanı da bulunuyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde renk renk, çeşit çeşit kelebeklerle renkli bir yolculuğa çıkmak mümkün.

Yatırım içerisinde ziyaretçilerin hediyelik eşya alabilecekleri alanlar da mevcut.



Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’da moraller bozuk. Son 
5 maçında galibiyet alamayan Anadolu 
Kartalı’nda son olarak iç sahada oyna-
nan ve  1-1 berabere tamamlanan Göz-
tepe maçıyla adeta kahroldu. Kaçan pe-
naltı ve son dakika pozisyonu ile 2 puan 
bırakan yeşil beyazlılar Avrupa hedefini 
de zora soktu. 

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLAMIŞTI
Ligde takımların puan olarak bir-

birine yakın olması nedeniyle devre 
arasını iyi değerlendirip ikinci yarıya 
damga vurmak isteyen Konyaspor, 
tarihinin en uzun kampını gerçekleş-
tirmiş ve Erzurumspor ve Antalyaspor 
galibiyetleri ile de ikinci yarıya iyi bir 
başlangıç yapmıştı. İyi bir hava yaka-
layan Anadolu Kartalı bu performansı-
nı devam ettiremedi. 

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
2 galibiyetli başlangıcın ardından 

nispeten daha sert rakiplerle oynayan 
Konyaspor, oynadığı Bursaspor, Fener-
bahçe ve Yeni Malatyaspor ile berabere 
kaldı. 3 maçlık beraberlik serisini an-
lamlı kılacak olan ve iç sahada oynanan 
Kayserispor ve Göztepe maçlarından 
çıkarılan 1 puan ise kötü tabloyu pekiş-
tirdi. 

HALA 5. SIRADA
5 maçtır kazanamayan Atiker Kon-

yaspor’da tek mutluluk verici olan ise 
bu kötü performansa rağmen puan tab-
losunda 5. Sırada olmak. Sıçrama yap-
ması beklenen maçlarda puan kayıpları 
yaşayan Anadolu Kartalı’nın bundan 
sonraki bölümde ise işi bir hayli zor. 
Önümüzdeki maçta Beşiktaş’a konuk 
olacak olan yeşil beyazlılar, daha sonra 
ligin formda takımı Çaykur Rizespor ve 
lider Başakşehir ile karşılaşacak. 

YÖNETİM VE TEKNİK 
HEYET ALARMA GEÇTİ

Üst üste yaşanan puan kayıpları 
sonrası temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 
teknik heyet ve yönetim alarma geçti. 
Teknik patron Aykut Kocaman’ın milli 
ara öncesi oynanacak Beşiktaş ve Çay-
kur Rizespor maçlarını en az hasarla 
atlatılarak, milli arada takıma gereken 
müdahaleleri yapmayı planladığı gelen 
bilgiler arasında. 
n AA

İkinci yarıya Avrupa parolası 
ile giren Atiker Konyaspor 
5 maçtır kazanamıyor. Son 
olarak evinde Göztepe ile 
berabere kalan Anadolu 
Kartalı, ilk 3 için büyük bir 
fırsatı teperken, Avrupa 
hedefini tehlikeye attı. 5 
maçın 3’ünü iç sahada 
oynayan Yeşil Beyazlılar, 
fikstür avantajını da yitirdi

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 24 16 6 2 38 11 27 54
2.GALATASARAY 24 13 7 4 47 25 22 46
3.BEŞİKTAŞ 24 11 8 5 47 32 15 41
4.TRABZONSPOR 23 10 6 7 40 33 7 36
5.ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35
6.EY MALATYASPOR 24 9 7 8 34 30 4 34
7.İM KAYSERİSPOR 24 8 8 8 23 30 -7 32
8.ANTALYASPOR 24 9 5 10 26 36 -10 32
9.A. ALANYASPOR 23 9 4 10 25 26 -1 31
10.DG SİVASSPOR 24 8 7 9 35 37 -2 31
11.ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 26 38 -12 30
12.KASIMPAŞA 23 9 2 12 39 44 -5 29
13.Ç. RİZESPOR 24 6 10 8 32 33 -1 28
14.FENERBAHÇE 24 6 10 8 29 34 -5 28
15.BURSASPOR 24 5 12 7 22 28 -6 27
16.GÖZTEPE 24 8 2 14 26 33 -7 26
17.BB ERZURUMSPOR 24 4 10 10 25 32 -7 22
18.AKHİSARSPOR 23 4 6 13 21 38 -17 18

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Büyük fırsat kaçtı!
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