
Saadet Konya’da 10 aday açıkladı ‘Gelecek için projeler üreteceğiz’ 
Saadet Partisi 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimleri öncesinde 
başkan adaylarını Ankara’da 
düzenlediği programla tanıttı. 
Programda ilginç bir lansmana 
imza atıldı. Partinin Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu, 
başkan adaylarına cepsiz ceket 
giydirdi. Konya’dan da 10 
ilçenin belediye başkan adayı 
açıklandı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ile birlikte MHP Konya İl 
Başkanlığını ziyaret ederek, 
İl Başkanı Murat Çiçek ve 
teşkilat mensuplarıyla bir araya 
geldi. Altay, Cumhur İttifakı ile 
Konya’yı geleceğe taşıyacak 
projeleri birlikte üreteceklerini 
söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Tatar Çölü ve Kelebek 
Avcısı ilgi görüyor

Şehir Tiyatrosu her ay yeni oyunlarla seyircisinin karşısına çıkma-
ya devam ediyor.Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ta-
rafından hazırlanan Tatar Çölü ve Kelebek Avcısı oyunları Selçuklu 

Kongre Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. n SAYFA 2’DE

Bu bitkiler oksijen
makinesi gibi çalışıyor

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde ABD Havacılık ve Uzay Ajansı 
NASA’nın arşivlerinde yer alan, kapalı mekanlarda hava temizleme 

yeteneği en yüksek iç mekan bitkilerinden 12’si yetiştiriliyor. Bu 
sayede ekosisteme de katkıda bulunulmuş oluyor. n SAYFA 5’TE

06 Ağıldan 6 keçi çalan 
2 şüpheli tutuklandı 07 Kamu-Sen’den

Üyelere indirim 12 Diz kireçlenmesini 
hafife almayın

Ayhan Kozaağaçlı
Hakk’a yürüdü

‘Halkın sağduyusu
başarıyı getirecek’

‘Karatayımız’ı hep 
birlikte yöneteceğiz’

Emekli Vali Yardımcısı Ayhan 
Kozağaçlı (81) Hakk’a yürüdü. 
Merhum Kozağaaçlı’nın ce-
nazesi bugün ikindi namazına 
müteakip Musalla Camii’nde 
kılınacak cenaze namazı 
sonrası Musalla Mezarlığı’na 
defnedilecek. Aslen Denizlili 
olan Merhum Kozağaaçlı, 8 
yıl Konya’da Vali Yardımcılığı 
yaptıktan sonra emekliliğe 
ayrılarak, hayatını Konya’da 
sürdürmeye devam etmişti. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Meram Belediye Baş-
kanı Adayı Mustafa Kavuş, oy 
versin veya vermesin bu şehrin 
her bir ferdinin kendileri için 
değerli olduğunu belirterek, 
“Çünkü bizleri başarılı kılacak 
halkın iradesi ve sağduyusu-
dur” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca İstanbul 
Caddesi üzerindeki esnafları 
ziyaret etti. Esnaf ve vatandaş-
ların fikirlerinin kendileri için 
önemli olduğuna vurgu yapan 
Hasan Kılca, “Yeni dönemde 
de Karatayımız’ı hep birlikte 
yöneteceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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‘DAHA ÇOK VERİM İÇİN
YERLİYİ DESTEKLEYİN’

TURİZMİ HEP BİRLİKTE 
KALKINDIRIRIZ

BYSD Başkanı Büyükhelvacıgil:

Kültür Müdürü Yarar:

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Bü-
yükhelvacıgil, Türkiye’nin yıllık ihtiyacının yüzde 
70’ini dışarıdan aldığı bitkisel yağda daha çok ve-
rim için üreticiye destek verilmesini istedi. Büyük-
helvacıgil, bu kapsamda Milli Yağ Koordinasyon 
Kurulu’nun kurulmasını da önerdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Bir-
lik Vakfı Konya Şubesi’nin düzenlediği konferansta 
Konya turizminin gelişmesi için müze sayısı ile var 
olan kültür ve turizm değerlerinin kalitesinin artırıl-
ması gerektiği vurgulandı. Yarar, Konya’da yapılan 
turizm faaliyetlerini de anlattı.

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 7’DE

Kültüre ‘En büyük’ katkı
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve 
Anadolu’nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre 
Merkezi, açıldığı günden bu yana birçok program ve etkinliğe 
ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Açıldığı 
günden bu yana SKM’de 55 tiyatro, 19 konser olmak üzere 
toplam 179 etkinlik gerçekleştirildi. 

Selçuklu Kongre Merkezi (SKM) Satış ve Pazarlama Direktörü 
Fatih Kocagüzel, “Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen 
etkinliklere çok ciddi katılımlar oluyor. Buda bizleri oldukça 
mutlu ediyor. Bizlerin ne kadar doğru bir iş yaptığımızı 
gösteriyor. Yapılan etkinliklere diğer illerden de ilgi oluyor” 
diye konuştu. n HABERİ SAYFA 2’DE

Havamız daha iyi!
Her yıl kış aylarında büyük bir sorun haline gelen hava kirlilik oranları, bu yıl daha düşük seviyelerde 

seyretti. Uzmanlar bu durumu yağış ve rüzgarlar başta olmak üzere meteorolojik olaylara bağlıyor
SONUÇLAR BU 
YIL DAHA İYİ

Geçtiğimiz son birkaç yıl hava kir-
liliğinin “Sağlıksız” noktasına gel-
diği Konya’da, bu yıl ki ölçümler 
sevindirmiş durumda. Hem Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi 
İzleme İstasyonu hem de Büyükşehir 
Belediyesi Hava Kalitesi Aralık-Ocak 
dönemi Raporlarındaki değerler, 
Konya hava kalitesinin “İyi” derece-
de seyrettiğini gösteriyor.

YAĞIŞLAR VE 
RÜZGAR ETKİLİ

Bu yıl hava kirlilik değerlerinin dü-
şük olmasının sebebini meteorolojik 
olaylara bağlayan MMO Konya Şube 
Başkanı Aziz Hakan Altun, “Konya’da 
şuana kadar ki yağış periyodu çok iyi. 
Bir de soğukluk anlamında daha yu-
muşak. Bu nedenle yakıt tüketimi de 
bu yıl ona göre gerçekleşti. Rüzgar 
hızı ve yönü de istenilen seviyede 
gerçekleşti” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE Aziz Hakan Altun
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Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve Anadolu’nun en büyük kongre merkezi 
olan Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştiren kültür sanat etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

‘Konya kültürüne 
katkı sağlıyoruz’

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan ve Anado-
lu’nun en büyük kongre merkezi 
olan Selçuklu Kongre Merkezi, açıl-
dığı günden bu yana birçok program 
ve etkinliğe ev sahipliği yaptı. Açılışı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından yapılan merkez ger-
çekleştirilen farklı kültürel ve sosyal 
etkinliklere şehrin turizm, kültür ve 
ekonomik hayatına katkı sağlıyor. 
Selçuklu Kongre Merkezi, dünya 
standartlarında teknolojik altyapısı, 
deneyimli kadrosu ve misafirlerine 
sunduğu benzersiz hizmet kalitesi 
ile uluslararası kongre ve organizas-
yon merkezi olma misyonunu tüm 
hızıyla devam ettiriyor. Selçuklu 
Kongre Merkezinde gerçekleştiren 
kültürel ve sanatsal etkinlikler Kon-
yalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. 
Selçuklu Kongre Merkezi açıldığı 
günden bu yana 179 etkinliğe ev 
sahipliği yaptı. Bu etkinliklerden 55 
tiyatro, 19 ise konser olarak kayıtlara 
geçti.

‘KONYALILAR SANATSAL VE 
KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE 
YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR’

Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
Konya’da faaliyete girmesi ile bir-
likte  Selçuklu Kongre Merkezi ola-
rak birçok kültürel, sanatsal olmak 
üzere birçok programa ev sahipliği 
yaptıklarına dikkat çeken Selçuk-

lu Kongre Merkezi (SKM) Satış ve 
Pazarlama Direktörü Fatih Kocagü-
zel, “Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
Konya’da faaliyete girmesi ile bir-
likte  Selçuklu Kongre Merkezi ola-
rak birçok kültürel,sanatsal olmak 
üzere birçok programa ev sahipliği 
yaptık.Yapmaya da devam ediyo-
ruz.  SKM’de özel tiyatrolar, şehir 
tiyatroları çok önemli yer teşkil et-
mektedir. Özellikle Selçuklu Kong-
re Merkezi olarak özel tiyatrolarda 
Konya’ya daha önce gelmemiş 
sanatçılar isimler Konya’ya ilk kez 
geliyor. Vatandaşlarımız kongre 
merkezine gelen isimleri medya 
ve gazetelerden takip ettiğin için 
gelen isimleri dört gözle bekliyor-
lar. Sonuç olarak Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleşen etkin-
liklere çok ciddi katılımlar oluyor. 
Buda bizleri oldukça mutlu ediyor. 
Bizlerin ne kadar doğru bir iş yaptı-
ğımızı gösteriyor. Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleştiren kültü-
rel ve sanatsal faaliyetlere Konyalı 
hemşerilerimiz başta olmak üzere 
çevre illerden yoğun bir ilgi oluyor. 
Kongre Merkezimizdeki biletler çok 
kısa sürede satışı tamamlanıyor.  
Konyalılar sanatsal  ve kültürel et-
kinliklere yoğun ilgi gösteriyor. Sel-
çuklu Kongre Merkezi olarak Kon-
ya’nın kültürüne katkı sağlıyoruz ” 
ifadelerini kullandı.

‘KONYALILARDAN GELEN TALEP VE 
İSTEKLERİ DİNLİYORUZ’

Selçuklu Kongre Merkezi olarak 
gerçekleştireceğimiz etkinliklerde 
Konyalı vatandaşlarımızdan gelen 
talep ve istekleri önceliğe alarak 
Konya’ya daha önce gelmemiş ya 
da Konyalıların çok istediği isimleri 
getirmeye gayret ettiklerine dikkat 
çeken Kocagüzel, “Merkezimize 
gelen misafirlerimiz merkezimize 
hayran kalıyorlar. Konya’daki kültür 
ve sanat alanındaki açığını Selçuklu 
Kongre Merkezi olarak kapatıyoruz. 
Selçuklu Kongre Merkezi olarak 
Konyalı sanatseverlerimize büyük 
bir kültürel ve sanatsal faaliyeti su-
nuyoruz.  Selçuklu Kongre Merkezi 
olarak en özel isimleri ve tiyatroları 

Konyalılarla buluşturmaya devam 
edeceğiz. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ait Şehit Tiyatrosu yeni sezonda 
yeni yerinde Konyalılar ile buluşu-
yor. Şehir Tiyatroların SKM gelmesi 
ile Selçuklu Kongre Merkezi sanatın 
ve kültürün merkezi oldu.  Selçuklu 
Kongre Merkezi sahneleri, akustiği 
ve birçok özelliği ile sanatseverleri 
izledikleri ya da dinledikleri kişilerle 
unutulmaz dakikalar yaşamalarına 
sebep oluyor. Selçuklu Kongre Mer-
kezimizde tiyatrolar ses sistemi kul-
lanılmadan güzel oyunlar sahnele-
niyor. Konyalılar bizleri takip etmeyi 
ihmal etmesinler.  Konyalı hemşe-
rilerimiz Selçuklu Kongre Merke-
zinde bulunan etkinlikleri Andraoid 
ve İOS telefonlarına indirecekleri 
SKM uygulaması ile yakından takip 
edebilirler. Selçuklu Kongre Merke-
zini Konyamız’a kazandırılmasında 
büyük emekleri olan Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya te-
şekkürlerimizi iletiyoruz. Kongreler 
ve fuarlar içinde önümüzdeki yıllar-
da güzel organizasyonlara ev sahip-
liği yapacağız, Nisan ayında Ulusal 
Pediatrik Hemtoloji ve Kongresi ve 
yine Nisan ayında Kitap Fuarına ev 
sahipliği yapacağız ” ifadelerini kul-
landı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şehir Tiyatrosunun yeni 
oyunları ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu’nun Tatar Çölü ve 
Kelebek Avcısı oyunları tiyatrose-
verlerden yoğun ilgi gördü. Şehir 
Tiyatrosu her ay yeni oyunlarla 
seyircisinin karşısına çıkmaya de-
vam ediyor. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 
hazırlanan Tatar Çölü ve Kelebek 
Avcısı oyunları Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde tiyatroseverlerle bu-
luştu. 

GENÇ BİR TEĞMENİN “TATAR 
ÇÖLÜ” İLE MÜCADELESİ 

2. Dünya Savaşı sonrasında 
İtalyan edebiyatının usta eserlerin-
den biri olan ve Dino Buzatti tara-
fından kaleme alınan “Tatar Çölü” 
oyunun yönetmenliğini Zuhal Öz-
türk yapıyor. Genç ve hevesli bir 
teğmen olan Giovanni Drogo’nun 
ilk görev yeri Bastiani Kalesi ve 
burayı çevreleyen uçsuz bucaksız 
çölle “savaşı”nı konu alan oyun 
izleyiciler tarafından çok beğenildi. 

KELEBEK AVCISI 
ÇOCUKLARDAN TAM NOT ALDI 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu’nun ilk çocuk oyu-

nu olan Kelebek Avcısı ise çocuk-
lardan ve ailelerinden yoğun ilgi 
gördü. Betül Odabaşı’nın yazdığı, 
Halil Küreş’in yönettiği oyunda 
Tavşan Bonbon, Kaplumbağa Tos-
bidi ve Ayıcık Bondi’nin ormandaki 
maceraları anlatılıyor. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro-
su Ocak ayı oyunları kapsamında 
Amak-ı Hayal 28 ve 29 Ocak’ta 
seyircilerle buluşurken; Emiray 
Müzikal Gösterisi 27 Ocak Pazar 
günü 14.00 ve 19.30’da Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde olacak. Şehir 
Tiyatrosu, Şubat ayında da yeni 
oyunlarla seyircisiyle buluşmaya 
devam edecek. 

BİLET SATIŞ NOKTALARI 
Konyalı sanatseverler, Tiyatral 

Sanatlar Akademisi Vakfı’nın kat-
kılarıyla hazırlanan oyunlar için bi-
letlerini; Mevlana Kültür Merkezi, 
Selçuklu Kongre Merkezi, Konya 
Tren Garı’nın karşısındaki Kültür 
A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye 
Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür 
A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.
konyakultur.com adresinden satın 
alabiliyor. n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve Büyükşehir Belediyesi’nin Hava Kalite İzleme İstasyonlarından elde edilen verilere göre, bu yılki kış ayı hava kalite değerleri 
geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir durumda. Uzmanlar bu durumu meteorolojik verilerin hava kalitesi dikkate alınarak olumlu gelişmesine bağlıyor 

Değerlerimiz daha ‘iyi!’

Şehirleşmenin bir sonucu ola-
rak ortaya çıkan hava kirliliği, bu-
gün birçok ülkenin ve şehrin temel 
sorunu arasında yer alıyor. İnsanın 
hayat kalitesini ve sağlığını olum-
suz etkileyen hava kirliliğine karşı, 
çalışmalar yürütülüyor, çeşitli ön-
lemler alınmaya çalışılıyor. Hava 
kirliliğinin önemli bir sorun oldu-
ğu iller arasında yer alan Konya’da 
da konu sürekli gündeme geliyor. 
Konya’da hava kirliliği son yıllarda 
artan doğalgaz kullanımı nedeniy-
le bir nebze azalmış olsa da, hava 
kirliliği hala şehrin önemli bir so-
runu olmaya devam ediyor. Özel-
likle geçtiğimiz son birkaç yıl hava 
kirliliğinin “Sağlıksız” noktasına 
geldiği Konya’da, bu yıl ki ölçümler 
sevindirmiş durumda. Hem Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kali-
tesi İzleme İstasyonu hem de Bü-
yükşehir Belediyesi Hava Kalitesi 
Aralık-Ocak dönemi Raporlarındaki 

değerler, Konya hava kalitesinin 
“İyi” derecede olduğunu gösteriyor. 
Uzmanlar ise yaşanan bu olumlu 
gelişmeyi iklimsel verilere bağlıyor. 

HAVA KALİTESİ NASIL 
BELİRLENİYOR?

Belli bir bölgedeki hava kali-
tesinin karakterize edilmesi için 
ülkelerin kendi sınır değerlerine 
göre dönüştürdükleri ve kirlilik sı-
nıflandırılmasının yapıldığı indekse 
Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) denili-
yor. Ulusal Hava Kalitesi İndeksi, 
EPA Hava Kalitesi İndeksini ulusal 
mevzuatımız ve sınır değerlerimi-
ze uyarlayarak oluşturulmuş du-
rumda. Hava kalitesi indeksi için 
5 temel kirletici unsur ele alınıyor. 
Bunlar;  partikül maddeler (PM10), 
karbon monoksit (CO), kükürt diok-
sit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon 
(O3) olarak biliniyor. Hava kalitesi-
nin İyi (0-50), orta (51-100), has-
sas (101-150), sağlıksız (151-200), 

kötü (201-300), tehlikeli (301-500) 
olup olmadığı ise bu değere göre 
belirleniyor. 

GEÇEN YILA GÖRE İYİ DURUMDA 
Konya’nın hava kalitesi, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından ölçülüyor. 
Bu ölçümler merkez ilçelerde ve 
çeşitli istasyonlarda yapılarak, ve-
riler anlık olarak internet üzerinden 
ulaşıma açılıyor. Konya’daki hava 
kalitesi izleme istasyonlarından şe-
hirdeki partikül maddeler (PM10) 
ve kükürt dioksit (SO2) verileri 
ölçülerek, havanın kalitesi ortaya 
konmuş oluyor. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin Hava Kalite İzleme 
İstasyonlarından elde edilen veri-
lere göre, bu yıl ki kış ayı değerle-
ri, geçtiğimiz yıllara göre daha iyi 
bir durumda. Geçtiğimiz birkaç yıl 
hava kalite indeksinin “Sağlıksız” 
olarak değerlendirdiği günlerin gö-

rülmesine karşın bu yıl hava kalite 
indeksinin genel olarak “İyi” olarak 
ölçüldüğü gözlemlendi. Bu durumu 
ortaya koyan bazı rakamlar şöy-
le; 2017 yılı Aralık ayında ortala-
ma partikül maddeler (PM) değeri 
120.42, kükürt dioksit (SO2) değeri 
28.23, 2018 yılı Ocak ayında orta-

lama partikül maddeler (PM) değeri 
64.84, kükürt dioksit (SO2) değeri 
16.23, 2018 yılı Aralık ayında orta-
lama partikül maddeler (PM) değeri 
48.45, kükürt dioksit (SO2) değeri 
11.84, 2019 yılı Ocak ayında ise 
ortalama partikül maddeler (PM) 
değeri 59.20, kükürt dioksit (SO2) 
değeri 15.08 olarak hesaplandı. 

METEOROLOJİK OLAYLAR ETKİLİ
Bu yıl hava kirlilik değerlerinin 

düşük olmasının sebebini meteo-
rolojik olaylara bağlayan Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) Konya 
Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 
Konya’nın hava kirlilik değerle-
rinin meteorolojik olaylara göre 
değişkenlik gösterebildiğini söy-
ledi. Bu kapsamda, bu yılki yağış-
ların, rüzgarların ve sıcaklıkların 
Konya’da hava kirliliğinin olumlu 
anlamda seyretmesine neden ol-
duğunu kaydeden Altun, şu bilgi-
leri verdi, “Bu yıl Konya’da şuana 

kadar ki yağış periyodu çok iyi. Bir 
de soğukluk anlamında daha yu-
muşak,i sert olmayan bir kış yaşa-
dık şimdiye kadar. Özellikle geçen 
seneye göre daha iyiyiz bu konu-
da. Bu nedenle yakıt tüketimi de 
bu yıl ona göre gerçekleşti. Öyle 
olunca da bu yıl hava kirliliği yük-
sek seviyelere çıkmadı bu yıl. Bir 
de burada rüzgarlar çok önemli. 
Konya’da rüzgar hızı, rüzgar yönü 
istenilen seviyede olduğu zaman, 
kirli havayı gönderebiliyor böylece 
değerler düşüyor. Bu yıl o değer-
lerin düşük olması bu anlamda 
normal. Önceki yıllarda da aynı 
meteorolojik değerlerin görüldü-
ğü yıllarda, aynı şekilde değerlerin 
düşük olduğunu görmek müm-
kün. Bu nedenle bu yıl ki hava kir-
lilik değerlerinin düşük olmasını 
daha çok meteorolojik gelişmelere 
bağlamak mümkün.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Fatih Kocagüzel

Selçuklu Kongre Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte burada icra edilen birçok sanat faaliyetine Konyalıların ilgisi büyük oldu.

Geçtiğimiz birkaç yıl hava kalite indeksinin “Sağlıksız” olarak değerlendirdiği günlerin görülmesine karşın bu yıl hava kalite indeksinin genel olarak “İyi” olarak ölçüldüğü gözlemlendi.

Aziz Hakan Altun 
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‘Bizleri başarılı kılacak halkın sağduyusudur’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) Meram Belediye Başkanı 
Adayı Mustafa Kavuş, oy versin 
veya vermesin bu şehrin her bir 
ferdinin kendileri için değerli ol-
duğunu belirterek, “Çünkü bizleri 
başarılı kılacak halkın iradesi ve 
sağduyusudur” dedi. 

31 Mart yerel seçimleri önce-
si seçim çalışmalarına başlayan 
AK Parti Meram Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Kavuş, bir taraftan 
teşkilat mensuplarıyla bir araya 
gelerek istişarelerde bulunurken 
diğer taraftan da gerçekleştirilen 
ziyaretler ve toplantılarda vatan-

daşlarla bir araya gelmeye devam 
ediyor. 

Her ne kadar seçim startının 
Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, Milletvekilleri, Beledi-
ye Başkanları ve ilçe belediye baş-
kan adaylarının katılımıyla Kapu 
Camisinde kılınan Cuma namazı-
nın ardından Hz. Mevlana ziyareti 
ve Mevlana Meydanı’nda yapılan 
basın açıklaması ile verilmiş olsa 
da kendilerinin aday tanıtım top-
lantısı sonrası vakit kaybetmeden 
Meram ilçe teşkilatı ile birlikte ça-
lışmalara başladıklarını ifade eden 
Mustafa Kavuş, ilk günden itiba-

ren İl ve İlçe Teşkilatı, Kadın ve 
Gençlik Kolları ile uyum içerisinde 
çalışmalara başladıklarını ve bu 
çalışmaların da gece gündüz de-
meden, yorulmadan seçim günü-
ne kadar devam edeceğinin altını 
çizdi. Seçim çalışmaları hakkında 
bilgiler veren Meram Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Kavuş, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular ile gerçekleştirdikleri res-
mi ve protokol ziyaretlerinin yanı 
sıra Dede Korkut, Derecamikebir 
ve Muradiye mahallelerinde dü-
zenlenen ev toplantılarında vatan-
daşlarla bir araya geldiklerini ve 

ardından da bölge esnafını ziyaret 
ettiklerini belirtti. Mahalle baş-
kanları ile buluşarak mahallelerin 
taleplerini yerinde dinlediklerini 
de kaydeden Kavuş, çalışmalar 
kapsamında Lalebahçe, Gülbahçe, 
Yorgancı, Dere Aşıklar, Derecami-
kebir, Köyceğiz, Ayanbey, Durun-
day ve Selam mahalle başkanları-
nın katıldığı toplantıda ismi geçen 
mahallelerle ilgili istişarelerde bu-
lunduklarını ve seçmenin nabzını 
yansıtan bilgiler aldıklarını söyledi. 
AK Parti olarak 2019 Yerel Se-
çimleri hazırlıklarına “Önce Millet 
Önce Memleket” sloganı ile baş-

ladıklarını daha sonra seçim stra-
tejisinin ana omurgasının “Gönül 
Belediyeciliği” kavramına uygun 
şekilde oluşturulduğunu vurgula-
yan Mustafa Kavuş, “Meram İlçe 
Başkanımız Mustafa Dolular Bey 
ve partimizin diğer yetkili organla-
rı ile beklenildiği gibi iyi bir uyum 
sağlayarak çok kısa sürede sahaya 
adımımızı attık. İnşallah bu çalış-
ma azmi, seçim akşamına kadar 
artarak devam edecek ve 31 Mart 
akşamı sandıktan çıkacak zaferle 
taçlanacak” dedi. 

Son güne kadar sıkılmadık el 
girilmedik gönül bırakmadan ça-

lışmalarını sürdüreceklerini ifa-
de eden Kavuş, “Bürokrasideki 
tecrübemiz bize halkın iradesine, 
dolayısıyla seçim bölgemiz olan 
Meramlı hemşehrilerimize rağ-
men hiçbir şey yapılamayacağını 
göstermiştir. Doğru olan da budur. 
Oy versin veya vermesin bu şeh-
rin her bir ferdi bizim için değer-
lidir. Çünkü bizleri başarılı kılacak 
halkın iradesi ve sağduyusudur. 
Bizim onlardan başka sırtımızı 
dayayacağımız; Meramlı’dan ve 
halkımızdan başka kapısını çalaca-
ğımız makam yoktur” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Baş-
kanı Kemalettin Atalay ve yönetim 
üyeleri Seydişehir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Seyit Ali Deniz’e ziyaret-
te bulundu. Başhekim Deniz’i ma-
kamında ziyaret eden Başkan Tutal 
ve Atalay bir süre sohbet ederek 
hastanenin işleyişi ve sorunları hak-
kında bilgi aldı. Seydişehir Devlet 
Hastanesinin bölgeye hizmet veren 
bir kapasiteye sahip olduğunu kay-
deden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Yapabileceğimiz her şeyde 
yanınızdayız. Topluma hepimiz bir-
likte hizmet ediyoruz. Toplumu ne 
kadar daha huzurlu hale getirebi-
liriz, hepimiz bunun mücadelesini 
veriyoruz. Kurumları daha verimli 
hale getirmek için herkesin gayret 

göstermesi lazım. Devlet hastane-
miz sadece Seydişehir’e değil bölge-
mize en iyi hizmeti sunmaya devam 

edecektir. Buna inancım tamdır” 
şeklinde konuştu. 

Ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getiren Başhekim Deniz 
ise, “Biz her zaman hizmete hazırız. 
Tabii ki her hastanemizde olduğu 
gibi buranın da birtakım sıkıntıları 
var. Onları kısa süre içerisinde hal-
ledip en iyi hale nasıl getirebiliriz 
bu çaba içinde olacağız. İnsanımıza 
hep beraber hizmet vermeye gayret 
göstereceğiz. Hizmeti alanın da hiz-
meti verenin sağlıklı ve huzurlu bir 
ortamda bulunmasını temenni edi-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Başkan Tutal ve beraberindeki-
ler, Başhekim Seyit Ali Deniz ziya-
retinin ardından Seydişehir Devlet 
Hastanesinde çalışan personel ve 
hastaneye gelen hastalarla uzun 
süre sohbet ederek sorunlarını din-
ledi.
n İHA

‘Karatayımız’ı hep 
birlikte yöneteceğiz’

31 Mart Yerel Seçimleri için 
AK Parti Konya’da seçim startı-
nı verdi. AK Parti Karatay Bele-
diye Başkan Adayı Hasan Kılca 
da Karatay İlçe Teşkilatı ile bir-
likte İstanbul Caddesi üzerinde-
ki esnafları ziyaret etti. 

Esnaf ve vatandaşların fi-
kirlerinin kendileri için önemli 
olduğuna vurgu yapan Hasan 
Kılca, “Yeni dönemde de Kara-
tayımızı hep birlikte yönetece-
ğiz” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AK Parti) Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, İstanbul 
Caddesi üzerindeki esnaf ve va-
tandaşları ziyaret ederek istişa-
relerde bulundu.

AK Parti Karatay İlçe Başkan 
Yardımcısı Ali Yeşilyurt, İlçe 
Sekreteri Serhan Oğuz, Büyük-
şehir Belediye Meclis Üyeleri 
Yahya Ak ve Ahmet Danış ile 
Karatay ilçe gençlik kolları yö-
netim kurulu üyeleri de esnaf 
ziyaretlerinde Hasan Kılca’ya 
eşlik etti.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek 
Yerel Yönetimler Seçimleri için 
parti olarak startı AK Parti Ge-

nel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
milletvekilleri, belediye başkan-
ları ve adayların yanı sıra tüm 
teşkilat mensuplarının katılı-
mıyla gerçekleştirdiklerini ha-
tırlatan AK Parti Karatay Bele-
diye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
çalışmalarına esnaf ziyaretleriy-
le sürdürdüklerini belirtti.

‘31 MART AKŞAMI 
ZAFERE ULAŞACAĞIZ’

Hasan Kılca, şunları söyledi, 
“Konya’da ticaretimizin önemli 
bir yeri olan İstanbul Caddesi 
üzerindeki esnaflarımızı ziyaret 
ediyoruz.

Onların hem taleplerini alı-
yoruz hem de fikirlerini dinleme 
imkânımız oluyor. Hemşehrile-
rimizin düşünceleri bizler için 
önemli ve inşallah yeni dönem-
de de Karatayımız’ı tevazu, sa-
mimiyet ve gayretle hep birlikte 
yöneteceğiz. 

31 Mart akşamına kadar 
bizler durmadan dinlenmeden 
gece gündüz çalışacağız ve in-
şallah 31 Mart akşamı da zafere 
ulaşacağız.”
n HABER MERKEZİ

Başkan Altay, seçim çalışması boyunca 31 ilçede Cumhur İttifakı’nın adaylarının kazanması için 
çaba sarf edeceklerini, Konya’yı geleceğe taşıyacak projeleri birlikte üreteceklerini söyledi

‘Konya’yı geleceğe
birlikte taşıyacağız’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya İl Başkanı Murat Çi-
çek’i ziyaret etti. Ziyaretten dolayı 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a ve AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı’ya teşekkür 
eden MHP Konya İl Başkanı Murat 
Çiçek, Cumhur İttifakı’nın Konya’da 
oy patlaması yapacağına ve Tür-
kiye genelinde en fazla oyu alaca-
ğına inandığını dile getirdi. Çiçek, 
“Başta Sayın Büyükşehir Belediye 
Başkanımız olmak üzere 31 ilçenin 
tamamında Cumhur İttifakı kazana-
caktır. Bu noktada biz elimizden ge-
len gayreti göstereceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

31 İLÇEMİZDE CUMHUR
 İTTİFAKI’NIN ADAYLARININ 

KAZANMASI İÇİN ÇABA 
SARF EDECEĞİZ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur 
İttifakı’nın arkasında böyle büyük 
bir destekle yola çıkmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek, 
“Bu bir taraftan da aslında büyük 
bir sorumluluk ama belediyede 
edindiğimiz tecrübe, gençliğimizin 
verdiği enerjiyle Konya’mızı daha 
ileriye götürmek için gece gündüz 
demeden çalışmaya hazırız. İnşallah 
seçim çalışması boyunca da hep bir-

likte sahada 31 ilçemizde Cumhur 
İttifakı’nın adaylarının kazanması 
için çaba sarf edeceğiz. İnşallah 31 
ilçemizde de hem AK Partili belediye 
başkanlarımız hem MHP’li belediye 
başkanlarımızla birlikte Konya’yı 
geleceğe taşıyacak projeleri birlikte 
üreteceğiz” dedi. 

MHP’NİN MİLLET VE MEMLEKET 
MESELESİNDEKİ ÜSTÜN 

DUYARLILIĞINA TEŞEKKÜR 

EDİYORUZ 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı da hedeflerinin hem Büyük-
şehir’de hem 31 ilçede en yüksek 
oyları almak olduğunu ifade ederek, 
“Tüm adaylarımızın seçimi kazana-
rak önümüzdeki beş yılda çok daha 
güzel işlerin başarıldığı ve uyum 
içinde birlikteliğin getirdiği bere-
ketin yaşanan bir dönem olmasını 
istiyoruz. Biz MHP’nin millet ve 
memleket meselesindeki üstün du-
yarlılığına teşekkür ediyoruz. Mese-
leyi ülkenin geleceği adına istikbal 
ve istiklal mücadelesi olarak görüp 
bu mücadelenin birlikte yürütülme-
sinin zeminini oluşturdukları için de 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
Ziyarette; MHP MYK üyesi Hüseyin 
Korkmaz, MHP Kadın Kolları Baş-
kanı Nurhayat Yapıcı, Konya Ülkü 
Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha 
Çini ve teşkilat mensupları da bu-
lundu.
n HABER MERKEZİ

Tutal: Toplumun huzuru için mücadele veriyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek’i ziyaret etti.
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Saadet Partisi mahalli idareler seçimleri öncesinde adaylarını ilginç bir lansman programıyla tanıttı. Lansmanda kullanılan ceketin 
ne anlama geldiğinin de açıklandığı programda 5 kişiye cepsiz ceket giydirildi. Konya’nın 10 ilçesinin adayı açıklandı

Adaylar cepsiz ceket giydi

Saadet Partisi 31 Mart 2019 ta-
rihinde gerçekleşecek  olan Mahalli 
İdareler Seçimleri öncesinde Aday 
tanıtımını  ve kampamya Lansma-
nını Congresium Ankara’da düzen-
lenen program ile tanıttı. Düzenle-
nen programa Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamanoğlu, Genel 
Başkan Yardımcıları ile çok sayıda 
partili ve adaylar katıldı. Gerçek-
leştiren aday tanıtımına partililer 
sabahın erken saatlerinden itibaren 
yoğun ilgi gösterdi.  Düzenlenen 
programda Konya’nın 10 belediye 
başkanı kamuoyu  paylaşıldı. Prog-
ramda, kampanya simgesi ceket ta-
nıtıldı. Temsili olarak Genel Başkan 
Temel Karamollaoğlu 5 belediye 
başkan adayına cepsiz ceket giydirdi.

Kampanya partililerden büyük 
beğeni aldı. Büyük bir çoşku ile salo-
na giren Saadet  Partisi Genel Başka-
nı Temel Karamanoğlu programda 
yaptığı konuşmada Ocak ayının Milli 
Görüş hareketi için önemli olduğuna 
dikkat çekerek, “Tarihi bir ana tanık-
lık ediyoruz. Yarım asırlık yürüyüşün 
son temsilcisi Saadet Partimiz terte-
miz mazisi ile milletimizin karşısına 
çıkmaya hazırdır. Ocak ayı Milli Gö-
rüş için önemli bir aydır. İki önemli 
atılımımız bu ay içinde cereyan et-
miştir. Tam 50 yıl önce 54. Hükü-
met Başbakanı Muhterem Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Hocamız ba-
ğımsızlar hareketi 1969 yılında baş-
latmıştır. Diğer tarihi an ise Milli Gö-
rüş’ün ilk partisi Milli Nizam Partisi 
bu ayda kurulmuştur. Bizler 1969’ta 
ne dedi isek 2019 yılında da, bugün 
de aynısını söylüyoruz” dedi.

‘TOPLUMA ADALET VE SELAMET 
GETİRMEYİ GAYE EDİNECEĞİZ’
Konuşması sık sık sloganlar-

la kesilen Karamollaoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü,  “Biz ilk yola çıktığı-
mızda ilk siyasal manifestomuzu ya-
yınladığımızda ne demişiz; Yüksek 
ahlak ve fazileti esas alacağız. Her 
zaman hakkı üstün tutacak, iyiliği 
yüceltmenin kötülüğü yok etmenin 
mücadelesini vereceğiz. Topluma 
adalet ve selamet getirmeyi gaye 
edineceğiz. Tek taraflı bir kalkınma 
olamaz. Manevi kalkınmanın yanın-
da maddi kalkınmaya da öncelik ve-
recektir. Teknikte taklitçilikten kur-
tularak, her tarafta üretim ve icatçı 
bir kalkınmayı öncelik edinecektir. 
Milli ve manevi değerlere halel ge-
tirmeden hareket edeceğiz. Maddi 
ve manevi kalkınma hareketlerinin 
isabetli bir sentezini yapacak, tüm 
insanlığa ışık tutacağız. Dikkat eder-

seniz bugün de aynı şeyleri tekrarlı-
yoruz. Hak adalet hukuk, üretim, li-
yakat, kalkınma diyoruz. önce ahlak 
ve maneviyat diyoruz. Şahsiyetli bir 
dış politika diyoruz. Düşmanlaştır-
ma ve kutuplaşma değil, kardeşlik 
ve kucaklaşma diyoruz. Bugüne ka-
dar duruşumuzdan taviz vermedik. 
Yolumuzdan dönmedik. Makama 
konjektüre göre hareket etmedik. 
istikrar görmek isteyenler bu salo-
na baksınlar. Bu salonda yolundan 
dönmeyenler var. Bu salonda inan-
mış kadrolar var. Biz Türkiye’nin 
sigortası ve teminatıyız. 50 yıl önce 
aşk, azim ve kararlılıkla, bir kez daha 
besmelemizi çekiyor, kollarımızı sı-
vıyor ve işe koyuluyoruz. Rantı değil, 
insanı esas alan, dürüst belediyecilik 
anlayışını Türkiyemiz’e hakim kıla-
cak kadroları milletimizle buluşturu-
yoruz” dedi.

‘31 MART SEÇİMLERİ 
OLDUKÇA ÖNEM TAŞIYOR’

Her seçimin önemli olduğunu 
ancak, 31 Mart seçimlerin daha da 
önemli olduğuna dikkat çeken Ka-
ramolluoğlu, “Elbette her seçim 
önemlidir. Ancak 31 Mart seçimleri 
içinde bulunduğumuz şartlar dikka-
te alındığında daha da büyük tarihi 
önem taşımaktadır. Bu seçimde Sa-
dece belediye başkanlarını seçme-
yeceğiz. Bir oyla sadece yerel yöne-
timleri değil, Türkiye’nin yolunu ve 
istikametini belirleyeceğiz. Sadece 
şehirlerimizin değil, tüm ülkenin 
geleceğine kara vereceğiz. Otoriter-
leşen bir Türkiye mi demokratikle-
şen bir Türkiye mi, ötekileştiren mi 
bütünleştiren bir Türkiye mi, rantı 
esas alan mı hakkaniyeti esas alan 
bir Türkiye mi, bir rahiple adaleti, bir 
twitle ekonomisi sarsılan bir Türkiye 
mi, yoksa adaleti, ekonomisi, tekno-

loji ve demokrasisi ile tüm dünyaya 
örnek olan bir ülke mi, işte buna ka-
rar vereceğiz. Gezmişe baktığımızda 
Türkiye’de belediyeciliği 3 döneme 
ayırabiliriz. Birinci dönem hem çalı-
yorlar, hem çalışmıyorlar dönemi idi. 
Sokaklar çöpten, çamurdan geçmi-
yordu. Yandaşlar, yalakalar belediye 
imkanlarından yararlanabiliyordu. 
İkinci dönemde çalıyorlar ama ça-
lışıyorlar dönemi geldi. Yolsuzluk 
ve yalakalık devam ediyordu ama. 
Milletimizi rahatlatan birtakım hiz-
metler olsa da her icraatın altından 
yolsuzluk ve rüşvet çıkıyor. 31 Mart 
seçimleri ile yeni bir dönem başla-
yacak. Tıpkı 94 ruhunda olduğu gibi 
çalmadan çalışan, dürüstlüğü şiar 
edinen bir anlayış hakim kılınacak. 
Ancak, son zamanlarda birtakım 
garipliklere şahit oluyoruz. Bizim 
bu söylediklerimizin aynısını iktidar 
partilileri de söylüyor. 94 ruhuna dö-
neceklermiş. ama bir türlü anlaya-
mıyorlar ki ruh çağırmakla ruh geri 
gelmez. Sizin Milli Görüş saflarında 
iken belediyecilik yaptığınız gün-
ler ile bugünkü anlayışınız arasında 
dağlar kadar fark var. 94 ruhu ancak 

;Milli Görüş zihniyeti ile gelir. Hiz-
met ve başarının temelinde kişiler 
değil, zihniyet yatar. Hakkı üstün tu-
tanlar, ibadet anlayışı ile çalışanlar, 
ülkesine büyük hizmet yaparlar. Mil-
li Görüşçüler hep iyi işler yapar çün-
kü temelimizde dürüstlük var. İsraf 
değil üretim yaparlar, kibir değil te-
vazuludurlar” ifadelerini kullandı.

‘ŞEFFAF VE 
DENETLENEBİLİR OLACAĞIZ’
Stres şehirleri değil, huzur şe-

hirleri inşa edeceğiz  diyen Saadet 
Partisi Genel Başkan Karamollaoğ-
lu, konuşmasına şöyle devam etti:  
“Milletimize soruyorum. Geçmiş 50 
yıllık tarihimizde kısa dönemlerde 
iktidar olduk. En önemli bakanlıkları 
yönettik. 1999-2004 arası belediye-
lerde kaldık. Bakanlarımız, başkan-
larımız hakkında bir tane usulsüzluk 
veya şaibe duydunuz mu. Bir tane 
yolsuzluk imasına şahit oldunuz 
mu? Hayır Hayır hayır. Aksine yol-
suzluğu, kayırmayı tarihe gömdük. 
Yerelde iktidara geldiğimizde ilk 
işimiz, belediyeler de rüşvet alan da 
veren de melundur anlayışını hakim 
kıldık. Bazı arkadaşlarımız beledi-
yenin girişine bu sözü levha asarak 
teyit etti. Maalesef bugün manzara 
ortada. üzülerek ifade ediyoruz ama 
yerine şimdi rüşvet alan da veren de 
memnun anlayışı geldi. Belediyeci-
likte durumumuz, helalin adı kaldı, 
onu gören yok, haram kapışıldı, hala 
doyan yok. Bu söylediklerimizi kuru 
birer seçim vaadi zannedenler, geç-
mişimize göz atsınlar yeter. Biz ha-
rama tevessül etmeyen bir anlayışa 
mensubuz. Belediye başkanlıkları-
mızı kazandığımızda ilk işimiz rüş-
vet alan da veren de melundur anla-
yışını hakim kılacağız. Yolsuzluğun, 
usulsüzlüğün kökünü kazıyacağız. 

yandaş belediyeciliğinden vatandaş 
belediyeciliğine geçeceğiz. Çalma-
yacağız, çaldırmayacağız. Çalmadan 
çalışılacağını göstereceğiz. Yerelde 
sanayileşmeye öncülük edeceğiz. 
Göç veren illere güç kazandıracağız. 
Stres şehirleri değil, huzur şehirle-
ri inşa edeceğiz. 31 Mart’tan sonra 
iktidara geldiğimiz belediyelerde şu 
prensipleri kesintisiz uygulayacağız. 
İşi ehline vereceğiz. ‘Yandaş olma-
dığım için işe alınmadım ‘ denilme-
yecek. Partizanlık yapmayacağız. 
Kapalı kapılar ardında iş görmeye-
ceğiz. Kapımız her zaman açık ola-
cak. Şeffaf ve denetlenebilir olaca-
ğız. Adil olacağız. Yolsuzluk ve israfa 
geçit verilmeyecek. Kayırmacılık 
yapılarak ihaleler yandaşlara veril-
meyecek. Lüks ve şatafata harcanan 
paraları halkımıza aktaracağız. Tüm 
hizmetler şehrin öncelik ihtiyacına 
göre hazırlanacak. Şehirlerin dokusu 
korunacak. Betonlaşma zihniyetine 
yer vermeyeceğiz .Dikey yerine ya-
tay mimariyi uygulayacağız. Yöre-
sel kaynakları harekete geçireceğiz. 
Burs ve desteklerle çocuklarımızın 
ikinci ailesi olacağız. Üniversiteleri-
mizi değer haline getireceğiz. Aile 
mefhumunu yükselten bir anlayış 
ortaya koyacağız. Sokak hayvanları 
konusunda özel projeleri devreye 
sokacağız. Söz veriyoruz, iklim dostu 
bir belediyecilik yapacağız. İstihdam 
dostu bir belediyecilik anlayışını inşa 
edeceğiz. Belediyecilik sadece asfalt 
ve kaldırım değildir. üretimle ilgili 
birçok sektörde müteşebbislerimize 
öncülük edilebilir. Çocuk, engelli, 
aile, emekli dostu bir belediyecilik 
anlayışını hakim kılacağız” dedi.

SANAYİYİ BİTİRDİNİZ TARIM VE 
HAYVANCILIK İFLAS ETTİ

AK Parti’nin artık miadını dol-

durduğunu ifade eden Karamol-
laoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’ye 
vereceği hiç bir şey kalmamıştır. 
Artık iktidar yorgundur. Türkiye’yi 
de yoruyor. Yapacağı hiçbir vaadin 
karşılığı yoktur. Her seçim öncesi 
yaptıkları gibi algı operasyonlarına 
başvuruyorlar. Sınırlarımızda ope-
rasyon var. Dış güçler var. diyorlar. 
Biz diyoruz ki bugün en büyük ope-
rasyonu AK Parti kendisi yapıyor. 
16 yıldır bu ülkeyi siz yönetmediniz 
mi? İstediğiniz atamayı yapmadınız 
mı? Tüm mali imkanları siz kullan-
madınız mı? Hükümet bütçelerini 
siz yapmadınız mı? İstediğiniz yasa-
yı değiştirdiniz, kararnameyi değiş-
tirdiniz, istediğiniz kişiyi görevden 
aldınız, göreve getirdiniz. Hiç ku-
sura bakmayın. Kendi acizliğinizi, 
mağdur edebiyatı ile örtemezsiniz. 
Operasyon var diyerek, dış güçler 
diyerek milleti kandıramazsınız. Ül-
kenin başına gelen en büyük ope-
rasyon sizsiniz. Adatleti dumura 
siz uğrattınız. Hukuka güven kal-
madı. Sanayiyi bitirdiniz. Tarım ve 
hayvancılık iflas etti. Kendiniz için 
çalışanları yücelttiniz. Bürokrasiyi 
darmadağın ettiniz. Kurumları bi-
tirdiniz. Plansız projelerle şehirlerin 
dokusunu ve ruhunu yok ettiniz. 
Değerlerimizi tükettiniz. Bu millet 
artık sözlerin arkasını anlamaya 
başladı. Gerçekleri yaşıyor. Bozulan 
düzenin alternatifiyiz. İktidar partisi 
korku üretiyor. Her konuda sınıfta 
kaldıkları için milletimizi korkuta-
rak oyları muhafaza etmeye çalışı-
yorlar. Ülkemizin bekası gider, ba-
şörtülüler sokakta yürüyemezmiş. 
‘Hadi oradan’ diyoruz. Bu ülkenin 
beka sorunu var diyenler, ülkenin 
bekasını bizzat tehlikeye atanlardır. 
ülkenin beka sorunu yoktur. AK 
Parti’nin tükenmişlik sorunu vardır. 
ülkemizin yeni bi dönüşüme ihti-
yacı vardır. 31 Mart seçimleri bu-
nun için tarihi bir fırsattır. İnşallah 
1 Nisan sabahı yeni bir Türkiye’ye 
uyanacağız.” 

KONYA ADAYLARI BELLİ OLDU
Congresium Ankara’da düzen-

lenen program Saadet Partisi Aday 
Tanıtım Toplantısında Saadet Partisi  
Selçuklu’da Kenan Özcan,  Ereğli’de 
Nazım Seyhan, Akşehir’de Mustafa 
Karakaş, Cihanbeyli’de Fatih Satıl-
mış, Çumra’da Abdullah Uysal, Sa-
rayönü’nde Ziya Tökgöz, Kadınha-
nı’nda Hüseyin Aydoğdu, Taşkent’te 
Mehmet Aydın, Akören’de ise Mus-
tafa Perihan ile seçimlere katılacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Temel Karamollaoğlu

Belediye başkanı adaylarına cepsiz ceket giydirildi Saadet Partisi’nin Konya’daki bazı ilçe belediye başkan adayları
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‘Aramızdaki hemşehrilik bağını güçlendirelim’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, An-
talya Konyalılar Derneği tarafından 
düzenlenen Konyalılar buluşması 
programına katıldı. Antalya’da dü-
zenlenen programın açılış konuş-
masını yapan Antalya Konyalılar 
Derneği Başkanı Süleyman Üre, 
derneklerini daha iyi yerlere getir-
mek için çalışacaklarını ve bu an-
lamda Konyalı hemşehrilerinden 
destek beklediklerini belirterek, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay ve Antalya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel’e teşekkür etti. 
ANTALYA SADECE ANTALYALILAR 

İÇİN DEĞİL, TÜM TÜRKİYE 
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR 
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya ve Antalya birlikteliğinin 
çok eski tarihlere dayandığına 
vurgu yaparak konuşmasına baş-
ladı. Başkenti Konya olan Selçuk-
lu\’nun çok önemli şehirlerinden 
birisinin de Alanya ve Antalya 
olduğunu kaydeden Başkan Al-

tay, Sultan Alaeddin\’in bu böl-
gede çok önemli imar faaliyetle-
ri yürüttüğünü anlattı. Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Menderes Türel’in Antalya’ya 
çok önemli hizmetlerde bulun-
duğunu dile getiren Başkan Al-
tay, konuşmasında Türkiye\’deki 
tüm Konyalılara seslendi. Altay, 
“Aramızdaki bağları daha da güç-
lendirmemiz gerekiyor. Özellikle 
çocuklara, gençlere adetlerimizi, 
yaşantımızı mutlaka aktarmamız 
lazım” diye konuştu. 

KONYA KÖKENLİ OLMAKTAN 
ŞEREF DUYUYORUM 

Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel, etkinliğe 
katılarak kendilerini yalnız bırak-
mayan Başkan Altay’a teşekkür etti. 
Kendisinin de tescilli bir Konyalı ol-
duğunu ifade eden Türel, “Konya 
kökenli olmaktan şeref duyuyorum. 
Rahmetli dedem yedi yaşında Kon-
ya’dan Antalya’ya gelmiş ve burada 
yaşamımızı devam ettirmişiz. Bizler 
doğduğumuz yer değil, doyduğu-
muz yer olarak Antalya’yı mekan 

seçmiş herkesi hemşehrimiz olarak 
görüyoruz. Dolayısıyla sizler Kon-
ya’dan uzakta ama Konya’yı yaşa-
yarak bu derneğin çatısı altında da 
Konya’mızın bu kültürel zenginlik-
lerini, o muhteşem manevi havasını 
burada yaşatıyor ve bu iklimi bizlere 
adeta özlettirmiyorsunuz. Onun için 
hepinize çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

KONYA İLE ANTALYA ARASINDA 
SINIR KOMŞULUĞU DIŞINDA BİR DE 

GÖNÜL KÖPRÜSÜ VAR 
Programa katılan Konya Cum-

huriyet Başsavcısı Ramazan Sol-
maz da “Konya ile Antalya arasın-
da sınır komşuluğu dışında bir de 
gönül köprüsü var. Başkanlarımla 
ve sizlerle birlikte olmak benim için 
büyük onur oldu” diye konuştu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, daha sonra Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Men-
deres Türel’i ziyaret etti. Başkan 
Türel ile bir süre görüşen Başkan 
Altay, ziyaretin ardından Tarihi 
Antalya Mevlevihanesini de ziyaret 
etti. n HABER MERKEZİ

Gençler, yaşlılar
için elele veriyor

Beyşehir’de gönüllü üniversite 
öğrencileri, SÜ Beyşehir Ali Akka-
nat Turizm Fakültesi ve Beyşehir 
Belediyesi işbirliği ile hazırlanan 
“gençler yaşlılar elele” projesi kap-
samında bakıma muhtaç yaşlılarla 
evlerinde buluşacak.

Proje kapsamında görev alacak 
gönüllü öğrenciler Beyşehir Bele-
diyesi yetkilileri ile düzenlenen is-
tişare toplantısında bir araya geldi. 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir 
Ali Akkanat Turizm Fakültesi De-
kan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 
Yüksel Gürsoy, yaptığı açıklamada, 
projede fakültede öğrenim gören 8 
gönüllü öğrencinin yer aldığını be-
lirterek, “Öğrencilerimiz Beyşehir 
Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri 
Birimi’nin de desteğiyle düzen-
lediğimiz ‘gençler yaşlılarla elele’ 
projesiyle sosyal sorumluluk adına 
anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.” 
dedi.

Gönüllü öğrencilerin proje çer-
çevesinde 5 gün boyunca Beledi-

ye’nin ilgili biriminin tespit ettiği 
bakıma muhtaç yaşlıların evlerini 
ziyaret edeceğini dile getiren Gür-
soy, mekanlarının fiziki şartlarını 
daha iyi hale getirmek, daha sağ-
lıklı bir ortamda yaşam sürmeleri-
ne imkan sağlamak amacıyla çalış-
malar yapacağını vurguladı.

Gürsoy, şunları kaydetti: “Ba-
kıma muhtaç yaşlılarımıza yalnız 
olmadıkları duygusunu hissettir-
mek ve aynı zamanda psikolojik 
olarak da destek vermek için gö-
nüllü olarak öğrencilerimiz gün 
içerisinde mesai yapacaklar. Pro-
jemiz önümüzdeki üç gün içeri-
sinde hayata geçirilecek. Yaşlı in-
sanlarımızın dualarının her şeyin 
üstünde olduğunun bilinciyle bu 
projeye destek verdik. Bu sebeple 
çok önemsiyoruz. Fakülte olarak 
sosyal sorumluluk bilinci ile Bey-
şehir Belediyesi’nin de destek ve 
katkılarıyla benzer çalışmalarımız 
inşallah önümüzdeki süreçte de 
devam edecek.” n AA

Harika Ajans düzenlenen
törenle hizmete açıldı

Konya basın camiasının ya-
kından tanıdığı Hasan Hüseyin 
Gülcan ve Gülistan Tuğla Harika 
Ajans ve Şımarık magazin dergi-
sini düzenledikleri bir törenle hiz-
mete açtı. 

Açılış törenine Konya oda baş-
kanlarının yanı sıra işadamları ile 
Konya sanat ve spor camiasının 
tanıdık isimleri katıldı. Konya’daki 
ajans, tanıtım ve magazin haberci-

liğine farklı bir soluk getireceklerini 
ifade eden Gülcan ‘Yılların tecrübe 
ve birikimini Konyalı işadamları-
mızla paylaşacağız. Magazin dergi-
mizle de Konya magazin hayatına 
yeni bir soluk getirme amacında-
yız’ dedi. Geçtiğimiz Cuma günü 
yapılan açılış töreninin ardından 
Gülcan ve Tuğla misafirleri ile ya-
kından ilgilendi.
n HABER MERKEZİ

Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NA-
SA’nın arşivlerinde yer alan, kapalı mekanlarda hava temizleme yeteneği en yüksek iç mekan bitkilerinden 12’si yetiştiriliyor

Bu bitkiler oksijen
makinesi gibi çalışıyor

Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi, 5-10 bin arası kelebeğin yanı 
sıra 50’si Türkiye’de sadece bu-
rada görülebilecek 195 civarında 
bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 
NASA’nın 1989 yılında yaptığı ka-
palı mekanlarda hava temizleme 
yeteneği en yüksek bitkilerin be-
lirlenmesi için yaptığı araştırmanın 
internetten erişime açılan sonuçla-
rını inceleyen uzmanlar, 3 bin 500 
metrekare gezi alanı olan bahçenin 
kelebekler ve bitkilerden oluşan 
ana temasını korumak için bu ça-
lışmadan yararlandı. Araştırma 
sonucunda, oksijen deposu olarak 
belirlenen bu bitkiler Konya Tropi-
kal Kelebek Bahçesi’nde de yetişti-
rilmeye başlandı.

‘BAHÇEDE BULUNAN EKOSİSTEME 
KATKIDA BULUNDUK’

Tropikal Kelebekler Bahçesi 
Bahçe Bitkileri Bölüm Sorumlusu 
ve Tropik Bitki Uzmanı Hakan Ba-
baoğul, altı kişilik bir ekiple 195 
bitki türünün bakımını gerçekleş-
tirdiklerini söyledi. Bitkileri seçer-
ken detaylı araştırma yaptıklarını 
ve belirli kriterlere uyan bitkileri 
tercih ettiklerini belirten Babaoğul, 

şöyle devam etti: “Bitkilerin üret-
tiği oksijen miktarları üzerinde 
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve 
en çok oksijen üreten, bulunduğu 
mekanın havasını temizleyen bitki-
leri tercih etmeye karar verdik. Bu 
konuda yapılan bazı araştırmaları 
inceledik. 12 türde bitkiyi burada 
yetiştirebileceğimiz bilgisini elde 
ettik ve bahçemizde bu bitkileri 
kullanmaya başladık. Bu sayede 
bahçede bulunan ekosisteme katkı-
da bulunduk.”

‘KELEBEKLERİN YAŞAMASI İÇİN 
HAVA TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ’
Babaoğlu, bahçede havayı temiz-

leyen gelişmiş sistemler bulunduğu-
na dikkati çekerek, şu değerlendir-
mede bulundu: “Bitkiler sayesinde 
bu sistemleri daha az kullanma im-
kanımız oldu. Kelebeklerin yaşaması 
için hava temizliği çok önemli. Za-
ten hava kirliliği olan yerde kelebek 
bulmak çok zor. Bu bitkiler ev ve 
ofis ortamlarında da yetiştirilebilir. 
Özellikle ofis ortamlarında daha fazla 

hava kirliliği mevcut. Klimalar ve tü-
revleri olan suni havalandırmalar iş 
ortamlarında havanın kalitesini dü-
şürmektedir. Bu bitkileri kullanarak 
iş yerlerimizin ve evlerimizin de hava 
kalitesini arttırabiliriz.” 

GECE VE GÜNDÜZ 
OKSİJEN ÜRETEBİLİYOR

Bu bitkilerden bazılarının gece 
ve gündüz oksijen üretebildiğini dile 
getiren Babaoğul, “Hem süre hem 
de miktar bakımından diğer bitki-
lerden çok daha fazla oksijen üreten 
bitkilerdir. Bu bitkiler diğer bitkilere 
oranla çok daha fazla oksijen üretir-
ken, aynı zamanda ortamda bulunan 
zararlı maddeleri absorbe etmek-
tedir.” dedi. Aşk merdiveni isimli 
“Nephrolepsis exaltata” bitkisinin 
çok tanınan, ancak değeri az bilinen 
bitkiler arasında yer aldığını ifade 
eden Babaoğul, “Türkçeye ‘sarma-
şık devetabanı’ olarak geçen ‘Philo-
dendron selloum’, Türkçe’de ‘paşa 
kılıcı’ adını alan ‘Sansevieria lauren-
tii’ ve yine bahçe bitkilerinden olan 
‘Chamaedorea seifrizii’ bahçemizde 
yoğun olarak kullandığımız, oksijen 
bakımından oldukça zengin bitkiler-
dendir.” diye konuştu. n AA
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Uyuşturucu operasyonunda
3 kişi gözaltına alındı

Karaman’da 8 kilo 750 gram 
esrar ele geçirdi. İl Emniyet Mü-
dürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuştu-
rucu ticareti yapıldığı ileri sürülen 
kent merkezindeki bir eve ope-
rasyon düzenlendi. Operasyonda 

çuvallara konmuş 8 kilo 750 gram 
esrar ile bir tabanca ele geçirildi. 
Evde bulunan E.Ö (28) isimli ba-
yan ile H.K (22) ve F.Ç (17) gözaltı-
na alınarak emniyet müdürlüğüne 
götürüldü. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor.  n İHA

Afgan çobanı yaralayan
iki zanlı tutuklandı

Çumra’da Afganistan uyruk-
lu çobanı silahla yaralayan 2 zanlı 
tutuklandı. İddiaya göre, Apa Ma-
hallesi Kümeevleri Yaylası’nda, 
Abdullah B’nin sahibi olduğu sürü-
nün çobanlığını yapan Afganistan 
uyruklu İsmail A. (18), daha önce 
kız kaçırma meselesi yüzünden 
Abdullah B. ile aralarında husumet 
bulunan Ferhat K’nin oğullarının 
silahlı saldırısına uğradı.  Olay ye-
rine gelen 112 acil servis ekipleri, 

İsmail A’yı Konya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırdı.  Jan-
darma ekipleri, olaya karıştıkları 
iddia edilen Ali K. (22) ve Resul 
K’yi (26) gözaltına alırken, 1 ta-
banca ile 5 av tüfeğine de el koydu. 
Jandarmadaki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen Ali K. ve 
Resul K, çıkarıldıkları mahkemece 
“Kasten öldürmeye teşebbüs” su-
çundan tutuklandı.
n AA

Tartıştığı eşini silahla 
yaralayan şahıs tutuklandı

Çumra’da, tartıştığı karısını 
silahla yaralayan kişi tutuklandı. 
Ürünlü Mahallesi’nde Serdar Os-
man Ç. (43) ile eşi Zekiye Ç, (40), 
ailevi problemlerden dolayı tartıştı.  
Tartışma sırasında Serdar Osman 
Ç’nin, evde bulunan ruhsatsız ta-
banca ile karısına ateş ettiği öne sü-

rüldü.  Yaralanan Zekiye Ç, 112 Acil 
Sağlık ekiplerince, Çumra Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.  Serdar Os-
man Ç, gözaltına alındı. Jandarma-
daki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mah-
kemece, “Kasten öldürmeye teşeb-
büs” suçundan tutuklandı. n AA

Plastik geri dönüşüm fabrikasında ve 2 katlı bir evde çıkan yangında can
kaybı yaşanmazken, alevler küçük çaplı maddi hasara neden oldu 

İki ayrı yangın 
hasara sebep oldu

Alacabel’de ulaşıma kar engeli

Konya’da haftasonu meydana 
gelen 2 ayrı yangında can kaybı ya-
şanmazken, yangın nedeniyle mad-
di hasarlar meydana geldi. Plastik 
geri dönüşüm fabrikasında çıkan 
yangın, çevredeki iş yerlerine sıçra-
madan söndürüldü. Hikmet Sayım’a 
ait merkez Karatay ilçesi Tatlıcak 
Mahallesi Hasmavi Sokağı’nda bu-

lunan plastik geri dönüşüm fabri-
kasında yangın çıktı. Kısa sürede 
yayılan alevler, fabrikanın büyük 
bölümünü etkisi altına aldı. Dumanı 
fark eden güvenlik görevlilerinin ih-
barı üzerine olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalış-
mayla yangını söndürdü. Yangının, 
açık unutulan çay makinesinden 

çıkmış olabileceği belirtildi.
2 KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN
BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Ilgın’da 2 katlı bir evde çıkan 

yangın, itfaiye ekiplerince söndü-
rüldü. Şıhbetrettin Mahallesi Vefa 
Tanır Caddesi’nde Ali İhsan Acar’a 
ait iki katlı bir evde yangın çıktı. Ev-
den dumanların yükseldiğini gören 

çevredekiler, durumu itfaiye ve po-
lise bildirdi. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 
kısa sürede yangına müdahale etti. 
Yangın kontrol altına alınırken, evde 
maddi hasar meydana geldi. İtfaiye 
ekipleri yangının elektrikli ocaktan 
çıktığını bildirdi.
n AA

Seydişehir-Antalya karayolu Alacabel 
Mevkisi’nde, kar yağışı nedeniyle araç 
geçişlerine izin verilmedi. Konya’da yo-
ğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-An-
talya karayolu ulaşıma kapandı. Seydi-
şehir-Akseki arasındaki 1825 rakımlı 
Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. 
Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşa-
nırken, araçların geçişine izin verilmedi. 

Karayolları ekipleri, yolun açılması 
için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçişlerine izin verilmeyen araçlar, 
dinlenme tesislerine yönlendirildi. 
n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Kontrolden çıkan otomobil
orta refüje çarptı: 6 yaralı

Beyşehir ilçesindeki trafik kaza-
sında 6 kişi yaralandı. Ali Şimşek’in 
kullandığı 42 BLN 16 plakalı otomo-
bil, Beyşehir-Konya kara yolunun 2. 
kilometresinde kayarak önce refü-
je, ardından aynı yönde seyreden 
Ertuğrul Çetinkaya yönetimindeki 
42 CNV 14 plakalı hafif ticari araca 

çarptı. Kazada, sürücü Şimşek ile 
aynı otomobildeki Habibe, Emine 
Ebrar ve Zeynep Rana Şimşek ile 
Ebubekir ve Ayşe Gündüz yara-
landı. Beyşehir Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralıların hayati tehlike-
sinin bulunmadığı öğrenildi.
n AA

Ağıldan 6 keçi çalan 
2 şüpheli tutuklandı

Seydişehir ilçesinde bir ağıl-
dan 6 keçi çaldığı iddiasıyla gözal-
tına alınan Fatih G. (33) ve Soner 
G.(37), tutuklandı. Olay, 20 Ocak 
Pazar günü gece saatlerinde Ta-
raşçı Mahallesi’nde meydana geldi. 
Muzaffer Acır,  ağılındaki 6 keçi-
nin çalındığını fark edince, jandar-
maya haber verdi. Çalışma başlatan 

jandarma ekipleri, gece saatlerinde 
mahallede görülen araçlardan yola 
çıkarak şüpheliler Fatih G. ve So-
ner G.’yi yakaladı. Jandarmadaki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklandı. Çalınan keçiler 
ise sahibine teslim edildi. 
n DHA

Ortağı kayınbiraderini, bıçaklayarak öldürdü
Kauçuk işi yapan Sefa Uyanık 

(54), ortağı olan eniştesi Yakup 
Esenkaya (61) tarafından bıçakla-
narak, öldürüldü. Cinayetin ardın-
dan polis merkezine giderek teslim 
olan Esenkaya, kendisini görüntü-
leyen gazetecilere “Öldü mü?” diye 
sordu.

Olay, saat 14.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Sait Paşa 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
İddiaya göre, Sefa Uyanık,  42 RA 
486 plakalı hafif ticari aracıyla seyir 
halindeyken araçta bulunan Yakup 
Esenkaya ile tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
üzerine Esenkaya, Uyanık’ı defa-
larca bıçaklayarak, ağır yaraladı. 
Direksiyon hakimiyetini kaybeden 
Uyanık, önünde giden bir otomo-
bile çarparak durdu. Esenkaya ise 
araçtan inerek kaçtı. Çevredeki 

vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Ambulansla Konya Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’ne kaldı-
rılan Sefa Uyanık, doktorların tüm 
müdahalelerine rağmen kurtarıla-

madı. 
“ÖLDÜ MÜ?” DİYE SORDU

Asayiş Şubesi Cinayet Büro 

Amirliği ekipleri olayın ardından 
Yakup Esenkaya’yı yakalamak için 
çalışma başlattı. Bu sırada Esenka-

ya, Feridiye Polis Merkezi Amirli-
ği’ne giderek, teslim oldu. Gözal-
tına alınan Esenkaya, kendisini 
görüntüleyen gazetecilere, “Kim 
böyle yaparsa temizlensin, sahte-
kar adamlar kalmaz piyasada. Be-
nimle ortaklık yaptı, parayı cebine 
indirdi. Resmen hırsızlık yaptı. 
Hırsızlığın cezasını çekti. Üç, dört 
sefer uyardım dinlemedi. Kauçuk 
alt tabanı işi yapıyorduk. Gelen pa-
rayı cebine indirmeye başladı. 150 
bin lira alacağım vardı. O yüzden 
vurdum. Uyardığım halde dinle-
medi” dedi. Sefa Uyanık’ın öldü-
ğünden habersiz olan Yakup E., 
gazetecilere “Öldü mü?”  diye sor-
du. Yakup E.’nin emniyetteki sor-
gusu sürerken, daha önce babasını 
döven bir  kişiyi öldürdüğü için ce-
zaveine girip çıktığı öğrenildi.
n DHA
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‘Saadet Partisi’yle Selçuklu’da çare var’
Saadet Partisi, Selçuklu’ya genç 

ve dinamik bir ismi başkan adayı 
olarak belirledi. Saadet Partisi’nin 
Selçuklu Belediye Başkan Adayı 
Makine Mühendisi Kenan Özcan 
oldu. Saadet Partisi Selçuklu Teş-
kilatı’ndan yapılan açıklamada, 
“Günlerdir duyurusunu yaptığımız 
ve heyecanla beklenen adayımızı 
açıklıyoruz. Ve Diyoruz ki; Umudu 
Tükenmişlere, Kırılmış Gönüllere, 
Sokakta Üşümüşlere, Unutulmuş 
Selçuklu Medeniyetine, Kaybolmuş 
Payitaht Selçuklu dokusuna, Be-
lediyenin birikmiş borçlarına, Yok 
mu Çalmadan Çalışacak diyenler 
için, Yok mu Selçuklu için tevazu 
sahibi, ehil kişi diyenlere, Umut, 
sevgi ve muhabbet var. Selçuklu da 
artık çare var. Selçuklu da artık di-
namik, heyecanlı, aşk ile mücadele 

edecek Saadet var. Saadet Parti-
mizin Selçuklu Belediye Başkan 
Adayı Makine Mühendisi Kenan 
Özcan’dır” denildi. 

KENAN ÖZCAN KİMDİR?
Kenan Özcan 1977 yılında 

Konya’da doğdu. İlköğrenimini 
Konya’da tamamladı. Konya Gazi 
Lisesi’nden mezun olan Özcan Sel-
çuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Makineleri Bölümünü ta-
mamladı. Kendi tarım makineleri 
firmasını kurarak, tarım aletleri ve 
ekipmanları üzerine üreten ve yeni 
projeler geliştiren bir üretim üssü 
oluşturdu. Saadet Partisi Konya 
Teşkilatlarında çeşitli görevlerde 
bulundu. İyi derecede İngilizce bile 
Kenan Özcan evli ve 2 çocuk baba-
sıdır.
n HABER MERKEZİ

Tektaş Düğün Salonları çiftleri unutmadı

Hatice –Ali Akdeniz çiftinin kızı Esra Ledün, Hayriye – Hacı Mustafa Kaşıkçı çiftinin oğlu 
İsmet Emre  ile evlendi. Akdeniz ve Kaşıkçı aileleri düğün mutluluğu yaşadı

Akdeniz ve Kaşıkçı aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Tektaş Düğün Salonları sahibi 
Osman Hoşnut ve oğulları 2018 yılı 
içerisinde salonlarında düğün yapa-
rak dünya evine giren tüm çiftleri 
yeniden bir araya getirdi.

Tektaş Düğün Salonları kendi-
lerine ait salonlarda düğün yapan 
yaklaşık 200 çifte harika bir sürpriz 
yaptı. İşletme sahibi Osman Hoş-
nut, 2018 yılı içerisinde düğün ya-
pan çiftlerin tamamını düzenlediği 
bir organize ile hafta sonunda bir 
araya getirdi. Amaçlarının 2018 yılı 
içerisinde dünya evine giren tüm 
çiftleri yeniden ağırlamak ve onları 
aileleri ile birlikte misafir etmek ol-
duğunu ifade eden işletme sahibi 
Osman Hoşnut, “Genç çiftlerimizi 
ikinci kez salonumuzda ağırlamak 
bizleri de mutlu etti.

01 Ocak-31 Aralık 2018 tarih-
leri arasında salonumuzda nişan, 
nikah ve düğün yapan çiftlerimizin 
tamamına ikinci kez toplu bir düğün 
yaparak onların gönüllerini almak 
istedik. Bizlere güvenerek salonu-
muzu tercih eden çiftlerimize küçük 
bir jest yapmak istedik. Gecede ai-
leleri ile birlikte gönüllerince eğlen-

me imkanı bulan çiftlerimize ayrıca 
kendi düğün fotolarının bulunduğu 
bir yastık hediye ederek onların 
mutluluklarına ikinci kez ortak ol-
manın sevincini yaşadık. Tektaş Sa-
lonları olarak bu düşüncemizi 2019 
yılı içerisinde hayata geçireceğiz” 
dedi.

Hafta sonu akşam erken saat-
lerde başlayan ve gece geç saatlere 

kadar devam eden programda Grup 
Kaşıks ve diğer müzik gruplarının 
eşliğinde gönüllerince eğlenme im-
kanı bulan çiftler ise işletme sahibi 
Osman Hoşnut ve oğullarına teşek-
kür ederken, “Bizlere ikinci kez dü-
ğün mutluluğu imkanı sunan her-
kese yürekten teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Akdeniz  ve Kaşıkçı  aileleri ev-
latlarının mürüvvetini görmenin se-
vincini yaşadı. Hatice –Ali Akdeniz 
çiftinin kızı Esra Ledün  ile, Hayriye 
– Hacı Mustafa Kaşıkçı  çiftinin oğlu 
İsmet Emre , ömür boyu mutluluk 
için “evet” diyerek dünyaevine gir-
di. İkonia Garden Düğün ve Kongre 

Merkezinde düzenlenen düğün me-
rasimine Akdeniz ve Kaşıkçı  ailele-
rinin yakınları, sevenleri ve dostları 
katıldı. Düğüne katılan davetlilerin 
güzel temennilerini kabul eden Ak-
deniz ve Kaşıkçı  aileleri kendileri ile 
tek tek ilgilenerek geleneksel düğün 
pilavı ikramında bulundu. Esra  ve 

Emre  ise mutluluklarını sevdikleri 
ile paylaşarak hatıra fotoğrafı çek-
tirmeyi ihmal etmedi. Yenigün Ga-
zetesi olarak, Esra ve Emre  çiftine 
ömür boyu mutluluk, Akdeniz ve 
Kaşıkçı ailelerine ise “hayırlı olsun” 
dileklerimizi iletiyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Konya turizminin istenen noktaya gelebilmesi için bütün 
kurumların birlikte hareket etmesi ve kültür ve turizm değerlerimizin kalitesinin artırılması gerektiğini söyledi

‘Konya turizmini
birlikte kalkındırırız’

Birlik Vakfı Konya Şubesi, bu 
hafta düzenlediği “Her Cumartesi 
Birlikteyiz” konferanslarında Konya 
turizmine ışık tuttu. İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Abdüssettar Yarar’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “Konya 
Kültür ve Turizmine Yönelik Yeni 
Yaklaşımlar” başlıklı konferansta, 
Konya turizminin gelişmesi için 
müze sayısı ile var olan kültür ve 
turizm değerlerinin kalitesinin artı-
rılması gerektiği vurgulandı.

Medeniyetlerin oluşmasında 
taşıma ve aktarma görevi yapan şe-
hirlerden birinin de Konya olduğunu 
dile getiren Yarar, Selçuklu’ya baş-
kentlik yapan 10 bin yıllık şehir Kon-
ya’da yeter sayıda müze bulunma-
masının turizm için önemli bir kayıp 
olduğunu kaydetti. Yarar, “Konya 
müze bakımından çok fakir. Öte 
yandan Mevlana Müzesi’nde do-
laplarda bekleyen 500’ün üzerinde 
nadide Kur’an-ı Kerim, 700’e yakın 
sultanların hat levhası var. Konya 
halı diyarı. Etnografya Müzesi’nde 
de 2 binin üzerinde halı dolaplarda 
bekliyor. Bunları dolaplarda beklet-
mek yerine Kur’an, Hat ve halı Mü-
zesi açmak istiyoruz. Gazi Mustafa 
Kemal İlkokulu’nu halı müzesi yap-
mak istiyoruz. Tamamlanmak üzere 
olan bir Payitaht Müzesi var. Bu mü-
zeler ile kültür ve turizm varlıkları-
mızın yanı sıra var olan varlıklarımı-

zın da kalitesini artırmalıyız. Çünkü 
turisti konaklatmak için sunacağınız 
ürünün kalitesi önemli. Konya’ya 
turizmle gelecek katma değeri ar-
tırmak için ürünümüzü geliştirmek 
lazım. Örneğin 10 bin yıllık Çatal-
höyük’te konaklama, ulaşım gibi 
önemli eksikler var. Yani var olanın 
da eksiklerini gidermemiz, kaliteyi 
artırmamız lazım. Bunları yapmak 
istiyoruz ve destek bekliyoruz” dedi.

Konya’nın turizmini kültürün-
den ayırt etmenin mümkün olmadı-

ğını ifade eden Yarar, şöyle devam 
etti: “Konya’da birçok kurum çalış-
ma yapıyor. Bu çalışmalar birlikte 
yapılsın istiyoruz. Hz. Mevlana’nın 
Konya’ya gelişiyle ilgili Sufi Sinema 
Günlerini, Mistik Müzik Festivalini 
üniversitelerle, diğer kurumlarla 
birlikte yapalım. Bu ülkenin kültürel 
değerlerini hiçbir kurumun hege-
monyasına bırakmayalım diyoruz. 
Milli Eğitim, STK’lar, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı olmadan olmaz.”

Mevlana’nın kabrinin olduğu 

alanda çok ince ve detaylı bir çalış-
ma yaptıklarını, kabrin aslına uygun 
restore edilerek, Kubbe-i Hadra’nın 
da çinilerinin yenileneceğini belirten 
Yarar, Mevlana Kültür Havzası’nın 
tamamlanmasının Konya turizmi 
için önemli olduğunu sözlerine ek-
ledi.

Program sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar’a tablo ve katılım belge-
si takdim etti. n HABER MERKEZİ

Kamu-Sen Konya’dan
üyelerine indirim desteği

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, bazı kurum 
ve kuruluşlarla yaptıkları anlaşma-
larla sendikal faaliyetler dışında 
üyelerine maddi ve manevi destek 
vermeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilciliği, biryandan sendikal 
faaliyetlerini sürdürürken diğer 
yandan üyelerine yönelik önemli 
hizmetlere imza atıyor. Özellikle, 
üyelerinin zorunlu ihtiyaçlarından 
doğan masraflarını bir nebze de 
olsa azaltmak amacıyla girişim-
lerde bulunan Türkiye Kamu-Sen 
Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, 
çeşitli kurum ve kuruluşlarla yap-
tığı görüşme sonrası, indirim an-
laşmaları sağladı. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Doğrul, 
sendikal faaliyetlerinin dışında, 
üyelerine maddi manevi destek 
vermeye çalıştıklarına dikkat çek-

ti. Bu anlamda, çeşitli girişimlerde 
bulunduklarını dile getiren Doğ-
rul, çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
yaptıkları indirim anlaşmaları hak-
kında şu bilgileri verdi, “Türkiye 
kamu-Sen Konya İl Temsilciliği 
olarak; Oto Rapor (Ekspertiz) ile 
yüzde 20 indirim anlaşması yaptık. 
Yine Şirinler Diyarı Kreş ve Anao-
kulu ile yüzde 25 indirim anlaşma-
sı yaptık. Bunların dışında sağlıkta 
önemli bir indirim anlaşması yap-
tık. Buna göre, Özel Konya Farabi 
Hastanesi ile yaptığımız indirim 
anlaşması sonucu yüzde 25 indi-
rim anlaşması yaptık. Biz bu an-
laşmaları çok önemsiyoruz. Bu tür 
girişimlerle ve anlaşmalarla, üye-
lerimizin harcamalarının bir nebze 
de düşürülmesine destek vermeye 
çalışıyoruz. Bu anlamda, her za-
man üyelerimize destek vermeye 
devam edeceğiz.” n HABER MERKEZİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Birlik Vakfı Konya Şubesi’nde Konya turizmini kalkındırabilmenin yolları üzerine konuştu.
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

GÜVENİLİR VE 
DOĞRU

HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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- Bireysel Kombili 
- 2+1 100 m2 dairem ve 
asansörlü kapıcı dairesi 

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE

ZAYİ
P13-256251 seri nolu nüfus cüzdanımı, 184313 Belge nolu 
C sınıfı ehliyetimi, SRC2-SRC4 belgelerimi ve DEM-ES 
Odası Yönetim üyelik kartlarımı kaybettim, hükümsüzdür.

ÖMER ALİ SEVİLMİŞ

Kayıp Tarihi: 21.01.2019

Z-442

 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

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

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

İran ambargoları ile başlayan 
Amerikan müdahalesi Venezue-
la’daki iktidarı değiştirmek isteyen   
Amerika’nın öncülüğünde  devam 
etmekte. Konunun  bir çok alt pa-
rametresi olmasına rağmen farklı 
bir bakış açısı ile  değerlendirmeler 
yapacağım. 

AMA ÖNCESİNDE 
Ticaret Bakanlığı, özellikle ih-

racatçı firmalarımızın yurtdışındaki 
yapılandırmaları ve faaliyetlerini et-
kin hale getirmek için “Türkiye Tica-
ret Merkezi” adıyla TİM liderliğinde 
ve Bakanlığın kontrolünde ticaret 
merkezilerini oluşturma sürecine 
girmişti ve ilk TTM İran’da Temmuz 
2017 yılında açılmış ve sonrasında 
ise yeni TTM’ler başka ülkelerde 
kurulmaya başlanmıştı. Ama  ma-
alesef ki İran’da  kurulan ilk  TTM   
18 ay sonra kapandı. Geriye 7 tane 
kadı. 

MAALESEF Kİ 
ÖNCESİNDEN BELLİYDİ

Hani derler ya Perşembe’nin 
gelişi Çarşamba’dan belli olur. 
İşte İran’daki TTM’nin kapatılması 
da maalesef ki aynı oldu. 28 Ekim 
2018 tarihindeki “İran Ambargosu: 
Türkiye ve Güç Dengesi” başlığını 
taşıyan yazımda aynen şu ifadeleri 
kullanmışım. “2017 yılında büyük 
bir heyecanla İran’da açılan ve Tür-
kiye Ticaret Merkezinde faaliyete 
başlayan ihracatçı firmalarımızın 
durumu ne olacaktır? Devletimizin 
güvencesi ile İran’a giden firmalar 
yanlış mı yapmıştır?”

Evet büyük bir heyecanla 
İran’da kurulan Türkiye’nin ilk TTM 
maalesef ki 18 ay gibi kısa bir süre-
de kapandı. Peki, tüm sebep acaba 
İran ambargosu mu? Büyük ölçe-
ğini evet İran ambargosu oluştur-
makta ama tek sebep o değil. 

 • TTM’lerine verilen teşvik me-
kanizmasının etkin olmadığı 

 • TTM’lerinin doğru bir şekilde 
yönetilmediği

 • ABD’nin İran ambargosundan 
geçici muafiyet sağlayan! Ülkemi-
zin diğer tüm ülkeler gibi ABD’nin 
kararına uymak zorunda olması 

 • En son olarak ta  ABD ambar-
golarına karşı, İran’ın kendi imalat-
çılarını korumak için birçok üründe 

koyduğu İran ithalat 
yasakları, İran’daki 
TTM’lerinin kapatılma 
sebeplerini oluştur-
makta diye düşün-
mekteyim. 

En  son iki madde  
hariç diğer iki madde  
diğer tüm  TTM’leri 
için geçerli olmakla 
birlikte yakın zaman-
da diğer TTM’lerde de 
aynı sıkıntıları görebiliriz. Umarım 
olmaz diyelim. 

VENEZUELA’YA GELİRSEK 
ABD’nin özellikle Trump yö-

netimi ile birlikte dünya özelindeki 
hegemonik gücünü tekrar tesis 
etme telaşını görmezden gelme-
yiz. Trump’ın iktidara gelmesiyle 
birlikte Çin ile Ticaret savaşlarını 
başlatması ve  bize sıçraması, Or-
tada fol yok, yumurta yokken ve de 
Obama döneminde yapılan anlaş-
ma mevcutken, İran’ ambargola-
rını başlatması ve diğer ülkeleri de 
uymaları konusunda tehdit etmesi 
ve  arada birçok konu olmasına 
rağmen, bu konuları atlayarak 
sonunda Venezuela’ya iktidarına 
müdahale çalışması karşımıza çı-
kıyor.  Bunun arkasında hem salt 
ekonomik bağlamda hem de eko-
nomi politik bağlamda petrol var. 
ABD’nin 2017 yılında uygulamaya 
koyduğu ambargo  ile birlikte yakın 
zaman içerisinde de ABD istediğini 
elde edemezse İran’a yaptığı özel-
likte petrol ambargosunu gündeme 
getirecektir.

ABD STRATEJİSİ BAZI 
ÜLKELER İÇİN AYNI 

Dikkat ederseniz ABD’nin bazı 
ülkeler için stratejisi benzer nitelik-
te.  Örneğin Venezuela ve İran için 
bu örnek oturmakta. Öncelikle eko-
nomik ambargo uygula, sonra eko-
nomiyi bozup kargaşa ortamı oluş-
tur sonrasında ise ayaklanmalarla 
iktidarı devir. 3 aşamalı bir strateji. 
Türkiye özelinde de yakın tarih tara-
ması yaparsak bunu net bir şekilde 
görebiliriz. Fakat  Türkiye bu bağ-
lamda farklı bir ülke. ABD, bu coğ-

rafyada Türkiye’ye  kar-
şı bağımlı olduğu için 
bu stratejisini gizli ve 
derinden bazı dönem-
lerde de açıktan götü-
rüyor. Gizli götürdüğü 
strateji; Askeri darbeler 
iken, açık götürdüğü 
süreç direkt ambargo 
koyamadığı için döviz 
kurları ile müdahale 
şeklinde oluyor. Kısa 

bir analizden sonra esas konumuza 
tekrar gelirsek;
MİKTAR BAĞLAMINDA PETROL 

Venezuela petrolünü miktar 
bağlamında incelediğimizde; OPEC 
verilerine göre 302 milyar varil re-
zervle dünyadaki en fazla rezervi 
elinde tutmakla birlikte, OPEC pet-
rol rezervinin ise % 24,8’ine sahip 
bir ülke, ayrıca günlük üretim kapa-
sitesi ise 2 milyon varil.

PETROL ÇEŞİTLİLİĞİ 
BAKIMINDAN 

Petrolün çeşitlilik  bakımından 
çok farklı özellikleri var. Graviti 
(yoğunluk) ve  sülfür oranı vb. Ben 
çok detaya girmeden Venezuela 
petrolünün “ağır bir petrol” çeşidi 
olduğunu söyleyip ve de dizel yapı-
mındaki en önemli petrol çeşitlilik-
lerinden birisi olduğunun altını çize-
yim. Bilin bakalım 2017 Venezuela 
ambargo öncesi ABD en fazla bu 
petrol çeşidini nereden alıyordu? 
Cevabımız Venezuela ve Kanada. 
Öncelik sıralamasını yapan ABD, 
öncesinde Kanada’yı NAFTA anlaş-
ması ile terbiye edip istediği kıvama 
getirince, 2017 sonrası ambargo 
ile başlattığı süreci, iktidar değişimi 
ile (darbe ile) Venezuela’yı istediği 
kıvama getirmek.  Salt ekonomik 
bağlamda Venezuela ve Kanada’yı 
bu bağlamda değerlendirebiliriz. 

GELELİM EKONOMİ 
POLİTİK BAĞLAMA

Tabi ki de OPEC diyeceğiz. 
ABD’nin üyesi olmadığı OPEC’e 
dışarıdan müdahale stratejisi eko-
nomik politik bağlamda en önemli 
görüş. Ama öncesinde siz okurla-
rımız için kısaca OPEC’i anlatmaya 

çalışayım. 
NEDİR BU OPEC? 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgü-
tü (OPEC) 14 Eylül 1960 tarihinde 
Bağdat’ta İran, Irak, Kuveyt, Suudi 
Arabistan ve Venezuela’nın anlaş-
ma imzalamasıyla kuruldu. . Şu 
anda OPEC, Suudi Arabistan, Vene-
zuela, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, 
Kuveyt, BAE, Libya, Nijerya, Katar, 
Cezayir, Angola ve Ekvador olmak 
üzere 12 üyeden oluşuyor. Dünya 
petrol fiyatlarının en büyük belirle-
yicisi olan OPEC’e, ABD ve Rusya 
üye değil. 

OPEC BAĞLAMINDA 
ABD ANALİZİ YAPARSAK 

ABD bu bağlamda  yakın za-
manda  yandaşları kanalı ile (Suudi 
Arabistan ve BAE) Katar’a operas-
yon çekti. Katar 57 yıldır üyesi ol-
duğu OPEC’ten 2019 yılı itibariyle 
ayrılma kararı aldı. Şu an itibariyle 
Venezuela ve İran’a operasyon çe-
kiyor Ayrıca Arap Baharı maskesi 
altında Libya’yı ve kimyasal silah-
lar bahane edilerek Irak’ı  kontrolü 
altına aldı. Şu an OPEC içerisinde 
en büyük yandaşları ise, Suudi Ara-
bistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. 
Unutmayalım ki petrol fiyatlarının 
şiddetli düştüğü yakın zamanda 
ABD, OPEC  üzerinden yandaşları 
kanalı ile  (petrol arzını kıstırmaya-
rak) Rusya’nın tek ihracat kalemi 
olan petrolün fiyat bazında  düş-
mesine müsaade ettirerek  Rusya 
ekonomisine  sert bir operasyon 
çekmişti. Dolayısı ile ekonomi 
politik bağlamda OPEC, ABD’nin 
kontrol altında tutması gerektiği bir 
kuruluş.

Önümüzdeki hafta farklı bir 
gündem konusu olmaz  ve Vene-
zuela’daki mevcut iktidar değişmez 
ise, yakınlaşan ilişkiler göz önüne 
alındığında Venezuela ve Türkiye 
arasında Petrol ticaretini, dış ticare-
tin farklı tekniklerini kullanarak nasıl 
başlatabiliriz? Ayrıca  farklı ve avan-
tajlı hale getirebiliriz sorularının 
cevabını teknik bir dille aktarmayı 
umuyorum.

SONUÇ:  Olaylara bakış açısının  
büyüklüğü ve küçüklüğü arasındaki 
fark, Orman ile ağaç arasındaki fark 
gibidir. 

İRAN /TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ VE VENEZUELA 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Bitkisel Yağ Sanayicileri Derne-
ği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
Türkiye’nin yıllık ihtiyacının yüzde 
70’ini dışarıdan aldığı bitkisel yağda 
daha çok verim için üreticiye destek 
verilmesini istedi.

Büyükhelvacıgil, gazetecilerle 
sohbet toplantısında, hasat döne-
minde döviz kurlarındaki spekülatif 
hareketlerin çekirdek fiyatlarına da 
yansıdığını, kurdan etkilenmenin 
sektördeki dışa bağımlılığın acı so-
nucu olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bitkisel yağda yıllık 
ihtiyacının yüzde 70’ini dışarıdan 
aldığına dikkati çeken Büyükhelva-
cıgil, daha çok verim için bu ürünü 
ithal etmek yerine yerli üreticiye 
destek verilmesi gerektiğini vurgu-
ladı.

Doğru ve sürdürülebilir bir des-
tek mekanizmasının oluşturulması 
gerektiğini belirten Büyükhelva-
cıgil, bu konuda Tarım ve Orman 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile 
koordineli çalışmanın önemine işa-
ret etti. Büyükhelvacıgil, “Üretimi, 
rekolteyi, fiyatların nereye gidece-
ğini, ülkenin durumunu, ithalatın 
ne zaman yapılacağını, akademis-
yenler, dernek başkanları, yağlı to-
hum kooperatifleri, her iki bakanlık 
yetkilileri bir arada değerlendirme-

li. Özellikle sezon başında ve orta-
sında ‘piyasa nereye gidiyor, stokta 
ne kaldı, ithalata gerek var mı’ bun-
ların hepsi konuşulmalı.” ifadelerini 
kullandı.

Büyükhelvacıgil, 3 milyon ton 
civarında bitkisel yağ üretilmesine 
ihtiyaç bulunduğunu aktararak, ül-
kenin ekolojik dengesine göre nere-
de, ne üretileceği konusunda ortak 
karar alınabilmesi için Milli Yağ 

Koordinasyon Kurulu kurulmasını 
önerdi.

Türkiye’nin petrolden sonra en 
fazla döviz ödediği kalemin bitkisel 
yağ ve yağlı tohumlar olduğunu 
ifade eden Büyükhelvacıgil, üretim 
sorununun mutlaka çözülmesi ge-
rektiğini kaydetti.

Yağ için ödenecek geri kaza-
nım katkı payının sanayicinin ver-
gi yükünü artıracağına değinen 

Büyükhelvacıgil, bu durumun yağ 
fiyatlarını etkileyebileceğini söyle-
di. Büyükhelvacıgil, “Eğer 2019’da 
bu yönetmelik yürürlüğe girerse 
enflasyonu etkiler.” dedi. “Tağşiş 
yasası” ile ilgili sorunun da çözül-
mesini beklediklerinin altını çizen 
Büyükhelvacıgil, insanın sağlığıyla 
oynayanlara caydırıcı cezalar veril-
mesi gerektiğini belirtti.
n AA
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Konya Havalimanı Müdürlüğü CUTE/CUPPS-BRS SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ hizmet 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/36163
1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA YOLU ÜZERİ 2.ORG.SAN.KARŞISI SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322391343 - 3322391341
c) Elektronik Posta Adresi : ayhan.bolat@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : CUTE/CUPPS Sisteminin Temini ve Tesisi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya Havalimanı Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dhmi Konya Havalimanı Müdürlüğü Vali Ahmet Kayhan Cad.2.org.
   san.karşısı Ankara yolu üzeri Selçuklu/Konya
b) Tarihi ve saati : 19.02.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen 
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Havalimanı Otomasyonu, Lokal DCS veya DCS sistemlerinin üretimi ve /veya kurulumunun 
gerçekleştirilmiş olması benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat 
avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden 
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Havalimanı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şefliği 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı 
için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12.Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez. 
13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 936303

Kaynaklar halk lehine revize edilecek

AK Parti Grup Başkanvekili 
Bülent Turan enerji ve madencilik 
sektörüne ilişkin, ekonomik im-
kanları halkın lehine revize eden 
usul ile ilgili süreci hızlandıran 
birtakım düzenlemeler yapmayı 
planladıklarını söyledi. AK Parti 
Grup Başkanvekili Bülent Turan, 
“Elimizde 50 maddeden fazla olan, 
enerji ve maden kanununda revize 
öngören teklif var, bunu görüşece-
ğiz.” dedi.

YERLİ VE MİLLİ 
DURUŞUN SİMGESİ KONYA
Turan, Konya’nın partisi için 

son derece önemli ve özel bir kent 
olduğunu, şehrin, yerli ve milli 
duruşu simgelediğini dile getirdi. 
TBMM’nin son 15 günde yoğun 
çalıştığını belirten Turan, şöyle ko-
nuştu: “Meclis, geçen hafta gece 
05.30’lara kadar mesaisini sürdür-
dü. Toplumun beklediği birtakım 
ekonomik rahatlamaların önünü 
açan düzenlemelere imza atıldı. 
Teşviklerle ve asgari ücretteki teş-
vikle ilgili çok farklı alanlarda on-
larca maddeyi toparlayıp muhale-
fetin de kısmen desteğiyle beraber 
hayata geçirme imkanı bulduk. İs-
tiyoruz ki Meclisteki bu uyum ha-
vası, diğer partilerin de katkı sağ-
ladığı atmosfer ile ülkemize katma 
değer olarak dönsün. Meclisin, 
kavga etme değil, iş yapma yeri ol-
ması lazım. İlla gerginlik, polemik 
ve kötü görüntüler değil de zaman 
zaman uzlaşı imkanının da olduğu, 
kanunların beraber çıkarıldığı at-
mosfere dönüşmesi lazım. Son bir 
hafta, on günden beri bunları gör-
mekten keyif duyuyoruz. Üç tane 
önemli, farklı kanun geçme imkanı 
buldu.”   

Aday tanıtım programlarının 
başladığı günlerde milletvekilleri-
nin seçim bölgelerinde çalıştığını 
anımsatan Turan, TBMM çalış-
malarına kısa süreli ara verildiğini 

aktardı. Turan, ara tatilin hemen 
bitiminde Meclis çalışmalarına hız 
verileceğini ifade ederek, şunları 
kaydetti: “Şu an elimizde 50 mad-
deden fazla olan, enerji ve maden 
kanununda revize öngören teklif 
var, bunu görüşeceğiz. Enerji ve 
madenciliğin bazı sorunlarını çö-
zen, daha pratik iş yapmayı sağ-
layan, ekonomik imkanları halkın 
lehine revize eden usul ile ilgili 
süreci hızlandıran birtakım dü-
zenlemeler öngörüyor. İnşallah 
52 maddelik kanun teklifi, 15 gün 
sonra Meclise gelip sorunsuz, sı-
kıntısız görüşülür. Bundan sonra 
da mart seçimlerine kadar ara ver-
meyi planlıyoruz.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
PROJELERİNE DEVLET 

DESTEĞİ ARTACAK
TBMM Genel Kurulu’nda iler-

leyen günlerde görüşülmesi plan-
lanan, “Maden Kanunu ile bazı 
kanunlarda ve kanun hükmünde 
kararnamede değişiklik” yapılma-
sını içeren teklifte, yenilenebilir 
enerji projelerine verilecek destek 

dikkati çekiyor. Değişiklik teklifine 
göre, yenilenebilir enerji proje-
lerindeki devlet desteği limitinin 
500 bin liradan 1 milyon liraya 
çıkartılması, bu limiti de 5 katına 
kadar artırmaya ve destek mikta-
rını 2 katına çıkarmaya Cumhur-
başkanı’nın yetkili kılınması öngö-
rülüyor.

Maden Kanunu’nun amaç 
maddesinin milli menfaatlere uy-
gunluk vurgusu ile güçlendirildiği 
değişiklik teklifinde, madencilik 
yapacak şirketlerin statüsünde 
“madencilik” yapabileceğinin ya-
zılı olması şartı kaldırılıyor. Deneti-
min etkinleştirilmesinin amaçlan-
dığı madencilik faaliyetinde, izinler 
kapsamında uygulamada yaşanan 
birçok sorun da çözüme kavuştu-
ruluyor. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) bünyesinde Bilgi 
İşlem Dairesi kurulmasını içeren 
teklifte, dairenin hızla büyümekte 
ve genişlemekte olan enerji sektö-
rünün şartlarına uyum sağlaması 
amaçlanıyor.
n AA

Milli Yağ Koordinasyon Kurulu’nun kurulmasını öneren Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, Türkiye’nin yüzde 70’ini dışarıdan aldığı bitkisel yağda yerli üretimin desteklenmesini istedi

‘Yerli üretici desteklenmeli’
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ES-SİRAC Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı

Hüsnü ŞİMŞEK’in
 

kardeşi

Mustafa Ziya 
ŞİMŞEK’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konyalı Akademisyen Fatih Algı kanserle mücadele için borlu malzemeler geliştiriyor

Boru değerlendiriyor

Seydişehir’de Cumhur İttifakı seçime hazırlanıyor

Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) tarafından verilen, “2015 
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı 
Ödülü”ne (GEBİP), layık görülen 
Konyalı Akademisyen Fatih Algı 
Kanserle Mücadele İçin Borlu Mal-
zemeler Geliştiriyor.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sa-
bire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fa-
tih Algı, kanser hastalığının teşhis 
ve tedavisinde kullanılmak üzere 
bor madeninden yeni malzemeler 
geliştirmeye dair çalışmalar yapı-
yor. Algı’nın çalışmaları, Ulusal Bor 
Araştırma Enstitüsü (BOREN) tara-
fından da destekleniyor.

ASÜ ve BOREN işbirliğinde kan-
sere dair görüntüleme, teşhis ve te-
davinin tek bir ajanla yapılması he-
defleniyor. Prof. Algı, her geçen yıl 
dünyada kansere yakalanan insan 
sayısının ciddi oranda arttığını ve 
kanserin ölümcül hastalıklardan biri 
olduğunu ifade ederek, “Kanser, ka-
lıcı bir şekilde hasara uğrayan hüc-
relerin anormal bir biçimde çoğal-
ması olarak tarif edilebilir. Şu anda 
kanserin teşhis ve tedavisi için ayrı 
ayrı klinik yöntemler kullanılıyor ve 
çok büyük paralar harcanıyor. Buna 
rağmen uygulanan tedavilerin bir-
çok dezavantajı veya yan etkisi söz 
konusu” dedi. Çalışma grubu olarak, 

kanserin teşhis ve tedavisini birlikte 
yapabilecek borlu yeni malzemeler 
geliştirmeyi hedeflediklerine dik-
kat çeken Algı, “Dahası, bor içeren 
bu yeni malzemelerin en önemli 
özelliği yazdığınız adrese, yani has-
talıklı dokulara gidip orada aktive 
edilebilmeleridir. Bu durum yan etki 
göstermelerini ve sağlıklı dokuların 
zarar görmesini önleyecektir. Bu 

malzemeler; ara-bul, göster ve yok 
et komutlarına programlanmış mo-
leküler veya nano boyutta robotlar 
olarak tasarlandı. Ülkemiz dünyanın 
en büyük bor rezervlerine sahip ve 
bu rezervleri akılcı bir şekilde kul-
lanmalı” dedi. Proje nihai hedefle-
rine ulaştığında borlu malzemelerle 
milyarlarca dolarlık bir endüstri ha-
line dönüşmüş olan kanser teşhis ve 

tedavisine yönelik ilaç ve malzeme 
üretimi mümkün olabilecek.

Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) GEBİP üyesi olan Prof. Al-
gı’nın, bazı hastalıkların erken tanı-
sında kullanılabilecek malzemelerin 
geliştirilmesi konusundaki araştır-
maları TÜBİTAK tarafından da des-
tekleniyor
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de Cumhur İttifakı 
kapsamında AK Parti ve Milliyetçi 
Hareket Partisi ilçe teşkilatları, se-
çim çalışmalarını sürdürüyor. Hafta 
içinde AK Parti ve MHP ilçe baş-
kanları yönetim kurulları ile birlikte 
Kaymakamlık makamı başta olmak 
üzere toplumun her kesimini ziyaret 
etmesinin ardından, MHP İlçe Baş-
kanı Eyüp Gül yönetim kurulundan 
bazı üyeler ile birlikte AK Parti İlçe 
başkanı Kemalettin Atalay’ı maka-
mında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belediye Baş-
kanı ve Cumhur İttifakı Seydişehir 
Belediye Başkanı Adayı Mehmet Tu-
tal da hazır bulundu. Ziyaret sırasın-

da yaklaşan mahalli seçimler ile ilgili 
çalışmalar ve yol haritası görüşüldü. 
AK parti İlçe Başkanı Kemalettin 
Atalay ve MHP İlçe Başkanı Eyüp 
Gül, Cumhur İttifakı olarak tam bir 
uyum içinde çalıştıklarını belirte-
rek,  31 Mart mahalli seçimlerinde 
halkımızın iradesi ile sandıktan ezici 
bir çoğunlukla birinci çıkacaklarına 
inandıklarını, halkın teveccühün-
den oldukça memnun olduklarını, 
bu teveccühe layık olmak için daha 
da fazla çalışacaklarını belirterek, 
Seydişehir halkı her şey in en iyisine 
layıktır, bu çerçevede durmak yok 
yola devam diyoruz.
n HABER MERKEZİ

Yalçın Eğitim’de ‘İstişare 
ve Arabaşı Etkinliği’ yapıldı

Aile içi beraberliğe büyük 
önem veren Yalçın Eğitim Ku-
rumları ve Özel Yalçın Öğretim 
Kursları, kurum içinde birlik ve 
beraberliği pekiştirme adına önce 
gün Merkez Şubede düzenlenen 
” İstişare ve Arabaşı “ etkinliğinde 
bir araya gelerek, eğitim-öğretim-
deki ilk yarının değerlendirilmesi 
yapılırken, ikinci dönemin yeni he-
defleri belirledi.

Yalçın Eğitim Kurumları mer-
kez binasında gerçekleştirilen ‘Bir-
lik, beraberlik, İstişare ve Arabaşı” 
etkinliğine Merkez Şube, Zindan-
kale Şube ve Yazır Ecdat Şubesin-
de görev yapan yönetici, öğretmen 
ve çalışanlar katıldı. “Birlik, bera-
berlik, İstişare ve Arabaşı etkinli-
ğinde, ilk önce istişare toplantısı 
gerçekleştirilerek 2018-2019 yılı 
eğitim öğretim yılının ilk yarısının 
değerlendirilmesini yapılarak, ikin-
ci dönemdeki yeni hedefler belir-
lendi.

Birlik beraberliğimizin daim 
olmasını, yarınımızın bugünü-
müzden daha huzurlu geçmesini 
temenni ediyorum’ diyen Yalçın 
Eğitim Kurumları Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Yalçın Özel Eğitim 
Kursları Kurucusu Mehmet Yalçın, 
2018-2019 eğitim-öğretim yılının 
ilk dönemini başarıyla tamamla-
dıklarını, amaçlarının öğrencileri 
geleceğe en iyi şekilde hazırlamak 
olduğunu söyledi. Güçlü bir kad-
ro ile çalışmaktan ötürü duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Yalçın; 
“İdari kadromuzdan öğretmeni-
mize, hizmetli kadromuzdan gü-
venlik görevlimize kadar özenle 
seçilen ve çocuklarımızın menfa-

atlerini her şeyin üstünde tutan 
güçlü bir kadro ile çalışmaktan gu-
rur duyduğumu belirtmek isterim. 
Sizlerin huzurunda özveri ile çalı-
şan, Yalçın Eğitim Kurumlarının 
adını eğitim camiasına altın harf-
lerle yazdıran mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu. Yalçın, sözlerine geleceğin 
teminatı olan çocukların ve genç-
lerin çağın gereklerine uygun bi-
çimde eğitimlerini tamamlamaları 
ve geleceğe eksiksiz hazırlanabil-
meleri için Yalçın Eğitim Kurumla-
rı ve Yalçın Özel Öğretim Kursları 
olarak tüm imkânlarını seferber 
ettiğini söyledi. Yalçın sözleri şu 
sözlerle tamamladı. Kurulduğu-
muz günden bugüne kadar bizlere 
güvenen öğrenci Velilerini hiçbir 
zaman mahçup etmedik. Bir aile 
gibi olduk. Onların çocukları bizle-
rin çocukları oldu. Bu birlik ve be-
raberlikle her zaman başarıya imza 
atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Tüm Velilerimize teşekkür ediyor. 
Bizlere güvenmeye devam etsin-
ler. Ayrıca bizleri hiçbir zaman 
yalnız bırakmayan Konya basınına 
da ayrıca teşekkür ediyorum.”de-
di. Özel Yalçın Eğitim Kurumları 
ve Özel Yalçın Öğretim Kursları 
yönetimi tarafından organize edi-
len etkinlikte birlik ve beraberlik 
mesajları verildi. ‘Birlik, beraberlik 
ve kaynaşma, arabaşı’ etkinliğinde 
protokol konuşmalarının ardından 
öğretmen ve yöneticiler gönülle-
rince sohbet etme ve istişare etme 
fırsatı bulurken, katılımcı yönetici, 
öğretmen ve çalışanlara arabaşı 
çorbası ve hamuru ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Konya İmam Hatip Lisesi hocalarından Mustafa Ziya Şimşek son yolculuğuna 
uğurlandı. Şimşek ailesini acı günlerinde yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı 

Mustafa Ziya Şimşek 
dualarla uğurlandı

Es-Sirac Eğitim Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü 
Şimşek’in kardeşi, Konya’da bir çok 
öğrencinin yetişmesinde emeği olan 
Konya İmam Hatip Lisesi hocaların-
dan Mustafa Ziya Şimşek son yolcu-
luğuna uğurlandı. 61 yaşında vefat 
eden Mustafa Ziya Şimşek’in cena-
zesi Cumartesi günü öğlen nama-
zına müteakip Külahcı Camii’nden 
kılınan cenaze namazının ardından 
Hacıfettah Mezarlığı’na defnedildi. 
Şimşek ailesini acı günlerinde AK 
Parti Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca, Eğitim Bir Sen Şube 
Başkanı Nazif Karlıer, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, İl Müftüsü Ah-

met Poçanoğlu  ile Şimşek ailesinin 
yakınları ve sevenleri katıldı. Tazi-
yeleri kabul eden Şimşek  ailesi acı 
günlerinde yanlarında olan herkese 
teşekkür ederek, taziyeleri kabul 
etti.  Merhum Mustafa Ziya Şimşek 

1 erkek 2 kız çocuk babasıydı. Yeni-
gün Gazetesi olarak Merhume Mus-
tafa Ziya Şimşek ’e Allahtan rahmet 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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Uzmanlar, diz kireçlenmesi rahatsızlığının toplumdaki en büyük özürlülük sebebi olduğunu söyleyerek, bu hastalığa 
yakalanan bireylerin bol bol egzersiz yapması gerektiği ve yapılan her egzersizin doğru olmadığı konusunda uyarıyor

‘Diz kireçlenmesini 
hafife almayın’ uyarısı 

Medicana Konya Hastanesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bağçacı ve 
Fizyoterapist Ferhat Yasavul, diz ki-
reçlenmesi rahatsızlığıyla ilgili açık-
lamalarda bulundu. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim 
Üyesi Sinan Bağçacı, diz kireçlenme-
si rahatsızlığında ilk başta ağrı orta-
ya çıktığını belirterek, “Daha sonra 
belli bir kıkırdak hasarı, menüsküs, 
oradaki ön çapraz, arka çapraz ve 
yan bağların yıpranmasıyla birlik-
te diz içerisinde yürüme güçlüğü, 
merdiven çıkarken zorlanma, daha 
sonra dizüstü gelmeye zorlanma, 
çömelme, bağdaş kurma gibi akti-
viteleri yapamama, belli bir seviyeyi 
geçtikten sonra artık dizin üzerine 
yük binmeye başladığı zaman dizin 
iç kısmında eklem aralığının daral-
masıyla birlikte düz yolda yürürken 
dahi zorlanmayla karakterize bir du-
rumdur. Diz kireçlenmesi toplum-
daki en önemli özürlülük sebebidir, 
özellikle 65 yaş üstü insanlarda. 
Dünya üzerindeki tüm popülasyonu 
kapsayan en önemli özürlülük nede-
ni diz kireçlenmesidir” dedi. 

‘38 YAŞ ÜSTÜ İNSANLARDA DAHA 
FAZLA GÖRÜYORUZ’

Diz kireçlenmesinin birçok ne-
deni olduğunu söyleyen Dr. Öğr. 
Üyesi Bağçacı, genetik, ırk, sosyoe-
konomik faktörler, cinsiyet gibi fak-
törlerin önemli olduğunu ve bu ra-
hatsızlığı özellikle kadınlarda biraz 
daha fazla gördüklerini dile getirdi. 
Diz kireçlenmesinde kilonun çok 

büyük etkisi olduğunu bildiklerini 
kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Bağçacı, 
“Başımızın üzerine bir yük koy-
duğumuz zaman 1 kilogramlık bir 
yükün dizin iç kısmına 7 kilogram 
olarak yansıdığını söyleyebiliriz. 
Diz kireçlenmesi genellikle bizim 
klinik pratiğimizde 38 yaş üstü 
insanlarda daha fazla görüyoruz. 
38 yaş altında gördüğümüz has-
talarda genellikle ikinci bir neden 
araştırmak gerekir. Klinik olarak 
şüpheleniyoruz. Hastanın dizi ağrı-
yor, aktivite sırasında ağrıdığından 
bahseder hasta. İstirahatle iyileşti-
ğini söyler. Başlangıçta bu şekilde-
dir ama belli bir seviyeden sonra 
kireçlenme iyice ilerledikten sonra 
hem istirahatte hem aktivitede ağrı 
duyar. Dizinde elimize gelen kaba 
kireç parçaları olabilir. Dizin iç kıs-
mında yağ dokuda şişlik görebiliriz. 
Dizde eklem hareket açıklığında 
kısıtlanmaları görebiliriz. Hatta yü-
rüdüğü zaman dizinde sabit tuta-
mama, dizinin yaylanması şeklinde 
şikayetler ve muayene bulguları 
görebiliriz hastaların. Bazen ara ara 
diz eklemi içerisindeki sıvının şişti-
ği dönemler de olabilir. Kireçlenme 
neticesinde bozulması nedeniyle 
eklem içi sıvının arttığını da tespit 
edebiliriz” şeklinde konuştu. 

Diz kireçlenmesinin genellikle 
soğuğun çok fazla iyi gelmediği bir 
hastalık olduğunu belirten Bağçacı, 
“Sıcak iyi gelir. Sıcağın iyi gelme-
sinin sebebi de kıkırdak dokunun 
ısınması, kolajen dokunun elastike 

sağlaması sıcakla birlikte. Soğuğun 
ve puslu havalar ya da nemli hava-
larda artış göstermesi kıkırdağın bu 
tür havalarda yumuşama göstere-
rek ağrıyı daha fazla duyurmasıy-
la ilişkili. Bu nedenle kış aylarında 
önlem olarak bu hastaların kireç-
lenmesi varsa eğer kilo vermeleri, 
çok fazla diz üstü gelme, çömelme, 
bağdaş kurma, merdiven inip çıkma 
yapmamaları, yıpratmamaları ve 
eğer hastalığın evresi haldeyse ona 
göre bize geldikleri zaman mutlaka 
medikal tedavi, gerekirse lokal ek-
lem içi enjeksiyonlar, PRP olabilir, 
proloterapi olabilir, mezoterapi ola-
bilir ya da karın yağ dokusundan al-
dığımız bir takım kök hücre benzeri 
enjeksiyonlar yapabiliriz” ifadelerini 
kullandı. 

‘BİZİM ASIL HEDEFLEDİĞİMİZ ŞEY 
BİR DİZİ AMELİYATTAN KURTARMAK’

Diz kireçlenmelerinde, diz ya-
ralanmalarında uzman hekimlerle 
birlikte tanıyı koyduktan sonra yap-
tıkları tedaviler hakkında bilgi veren 
Fizyoterapist Ferhat Yasavul ise, bu 
tedavilerin ilk önce klasik fizik tedavi 
işlemleriyle başladığını kaydetti. Ta-
nının akabinde eğer bir yırtıksa, bir 
menüsküsse, MR sonuçlarına göre 
yırtık sonuçlarına göre tedavi şekil-
lerini ve tedavi protokollerini uygu-
ladıklarını belirten Yasavul, “Bunlar 
nelerdir? Tedavi protokollerinin 
içinde baştaki protokol dediğimiz 
egzersiz yöntemlerimiz. Bu egzer-
sizlerimizde hastayla birebir çalışı-
yoruz birlikte. Sonrasında kuru iğne-

leme tedavisi yapıyoruz, bandajlama 
uygulamalarını yapıyoruz. Dizin 
önemine göre, durumuna göre, tür-
lü hareketler, türlü şekillerde türlü 
tedavi protokollerinde uygulamalar 
yapıyoruz. Ama bizim asıl hedefledi-
ğimiz şey bir dizi ameliyattan kurtar-
mak. Nasıl kurtarabiliriz noktasında 
çalışıyoruz biz hekimlerle koordineli 
bir şekilde. Ama eğer bir dizin kireç-
lenmesi çok aşırıysa, kıkırdak yapıda 
bir sorun varsa, menüsküs yırtıkla-
rındaki evre dediğimiz o son evreye 
yaklaşmışsa ameliyattan sonra has-
talarımıza daha çok yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Ameliyattan sonraki fizik 
tedavinin önemi çok daha önemli, 
çok daha verimli olacağını düşünü-
yoruz ve bu şekilde çalışmalarımızı 
yapıyoruz” diye konuştu. 
‘HER TÜRLÜ HAREKET İYİ DEĞİLDİR’

Bireylerde spor salonlarına git-
tikleri zaman her türlü hareketin iyi 
geleceği anlamını taşıyan bilinçsiz 
bir düşünce olduğuna vurgu yapan 
Fizyoterapist Yasavul, “Her türlü 
hareket iyi değildir, bir kere ondan 
bahsedelim. Koşu bandında saatle-
rini harcayanlar var. Bu kesinlikle 
diz sağlığı için çok zararlı bir aktivi-
te. Kesinlikle kışın spor salonlarına 
tıkılıp bu koşu bantlarının üzerinde 
vakit geçirmemelerini, bilinçli bir 
spor yapmalarını ve muhakkak bir 
fizyoterapiste, fizik tedavi hekimine 
danışarak egzersiz programını oluş-
turmalarını önemle rica ediyoruz 
biz” ifadelerini kullandı.
n İHA

Sağlık çalışanlarına 
verem anlatıldı

Özel Konya Hospital çalışanı 
sağlık personeline verem hastalığı 
hakkında bilgi verildi. Hastanenin 
dahiliye uzmanı Dr. Beyhan Bal-
tacı, 72. Verem Eğitimi ve Propa-
ganda Haftası kapsamında sağlık 
çalışanlarına verem diğer adıyla 
tüberküloz hastalığı hakkındaki su-
numunda uzun süren öksürüğe 
dikkat edilmesini istedi. Uzman 
Dr. Baltacı, tüberkülozun solu-
num yoluyla kolayca bulaşabilen 
bir mikrop nedeniyle ortaya çıkan 
bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksi-
yon hastalığı olduğunu aktararak, 
hastalığın en sık akciğerlerde ol-
mak üzere bütün organlarda görü-
lebildiğini bildirdi. 

‘KOLAYCA TEDAVİ EDİLEBİLİYOR’
Tedavi edilmeyen veya yeter-

siz tedavi edilen hastalarda ölüme 
yol açabilen sorunun, günümüzde 
tıp biliminin ilerlemesiyle kolayca 
tedavi edilebildiğini, hastalarda 
yüzde yüze yakın iyileşme sağlana-
bildiğini vurgulayan Baltacı, şunla-
rı kaydetti; “Tüberküloz insandan 
insana sadece hava yolu ile bulaşır, 
bunun dışında kişinin kullandığı 
havlu, çatal, bıçak ya da yiyecek-
lerle bulaşmamaktadır. Mikrobun 
en önemli kaynağı, tedavi görme-
miş akciğer tüberkülozlu hasta-
lardır. Tüberküloz hastalığı grip, 
nezle gibi kolaylıkla bulaşmaz. Te-
davi altında olmayan bir hasta ile 

uzun süre kapalı bir yerde birlikte 
yaşanırsa hastalık bulaşabilir. Bu 
nedenle hastalık genellikle aynı 
evde birlikte oturanlara ya da ya-
kın arkadaşlara bulaşır. Hasta olan 
kişiler konuşurken, öksürürken 
veya hapşırırken ortama yayılan 
damlacıklar yolu ile mikroplar ha-
vaya saçılır. Sağlıklı kişiler bu mik-
ropları solunum yolu ile alırlar ve 
enfeksiyona yakalanırlar. Fakat en-
feksiyonu alan her kişide hastalık 
gelişmez. Tüberküloz hastalığının 
ortaya çıkması için kişinin vücut di-
rencinin düşmesi gerekmektedir. 
Eğer vücut direnci yeterliyse vücut 
o enfeksiyonu alır, kendi bağışıklık 
sistemiyle o mikrobu sınırlandırır.” 

‘HASTA İLAÇLARINI 
DÜZENLİ KULLANMALI’

Beyhan Baltacı, tüberkülozun 
tedavisinde istirahat, doğru bes-
lenme ve uyku düzeninin önemine 
değinerek, “Sigaradan ve alkolden 
uzak durulması şarttır. Tedavide 
en önemli nokta, hastanın ilaçlarını 
her gün uygun dozda ve düzenli 
olarak içmesidir. Ayrıca tüberküloz 
hastalarının evinin iyi havalandırıl-
ması gerekmektedir. Güneş ışınla-
rı havadaki tüberküloz mikrobunu 
öldürmektedir. Havasız ve oksijeni 
az yerlerde bu mikrop daha çabuk 
çoğalmaktadır” ifadelerini kullan-
dı.
n İHA

Hemofili hastası çocuk hiçbir risk olmadan sünnet oldu 

Konya’da hemofili hastası olan 
7 yaşındaki İsmail Kerem, hiçbir 
risk olmadan ve başarılı geçen bir 
operasyon ile sünnet oldu. 

Konya’da 3,5 yaşında geçir-
diği burun kanaması sonucu he-
mofili hastası olduğu öğrenilen 
ve dedesinde de hemofili hastalığı 
bulunan 7 yaşındaki İsmail Ke-
rem Küçüksönmez, sünnet olmak 
için ailesi tarafından Özel Medova 
Hastanesine götürüldü. Yapılan 
tetkiklerde ameliyat öncesi kana-
ma pıhtılaşma seviyesine bakılan 
İsmail Kerem, kanamayı durduru-
cu bazı önlemler alındıktan sonra 
Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Han-

dan Çipil ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. 
İbrahim Buldu tarafından yaklaşık 
yarım saat süren ameliyatla sün-
net oldu. Başarılı gerçekleştirilen 
sünnetin ardından İsmail Kerem, 
taburcu edildi. 

Ameliyatı gerçekleştiren he-
kimlerden Hematoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Handan Çipil, hemofili 
hastalığının kalıtsal bir faktör ek-
sikliği olduğunu belirterek, “Pıh-
tılaşma faktörlerindeki eksikliğin 
ciddiyetine göre gündelik yaşamda 
veya böyle ameliyat öncesi ya da 
operasyon gerektiren durumlarda 
mutlaka takip altında olması gere-
kiyor böyle çocuklarımızın. Erişkin 

hayata da geçtiklerinde özellikle 
cerrahi girişim öncesinde mutlaka 
hematoloğun takibinde pıhtılaşma 
faktör düzeylerinin ayarlanarak 
ameliyat edilmesi gerekiyor. O 
yüzden bu tarz hastaların cerrahi-
si çok önemli. Kanama riski hayatı 
tehdit edebilir. Biz de İsmail Ke-
rem’e konsültasyon hekimi olarak 
bu konuda yardımcı olduk. Çok 
şükür kanama riski olmadan ame-
liyatımızı atlattık” dedi. 

Operasyona katılan Üroloji Uz-
manı Op. Dr. İbrahim Buldu ise, 
“Bu tür hastalarda bütün cerrahi 
müdahalelerde olduğu gibi sün-
nette özel bir hazırlık yapılıp, bu 

kanama riski en aza indirilerek ya-
pılabilmekte. Hastanemize bu şi-
kayetle başvuran Kerem oğlumuza 
gerekli tetkikleri, hazırlıkları yapıl-
dıktan sonra bu kanama ihtimali 
yüksek olan hemofili hastalığında 
sünnetini başarıyla tamamladık 
ve taburculuğunu yaptık. Bundan 
sonra da bir problem olmasını bek-
lemiyoruz. Zaten hematoloji kont-
rollerine devam edecektir. Bizim 
açımızdan herhangi bir sıkıntısı 
olmadı. Bu süreç rahatlıkla atlatı-
labildi” şeklinde konuştu. 

KÜÇÜK İSMAİL KEREM’E 
CESARET BELGESİ VERİLDİ 

Oğlunun, 3,5 yaşındayken 

geçirdiği burun kanamasıyla he-
mofili olduğunu öğrendiklerini 
belirten iki çocuk annesi Çiğdem 
Küçüksönmez de, “Zaten genetik 
olarak ailemizde var. Daha sonra 
dikkatli yaşamaya başladık. Bir diş 
çektirdik. Ama sünnet mesele-
si hep aklımızda ne yapsak diye? 
Tıp Fakültesinde biraz yoruyorlar 
çocuğu, aileyi. Ne yapsak, başka 
bir şehre mi gitsek? Ankara’ya mı 
gitsek, Adana’ya mı gitsek derken 
buraya geldik. Handan hocamla, 
İbrahim hocamla görüşünce bura-
da yaptırmaya karar verdik. İçimi 
çok rahatlattılar. Gayet rahat, gü-
zel sünnetimiz oldu. Hiçbir sıkıntı 

çekmedi. Bizim gibi olan aileler 
için burada hematoloğun olması, 
böyle bir üroloğun olması büyük 
bir şans. Çok şükür gayet güzel 
geçti, iyi geçti. Kerem de iyi. Çok 
teşekkür ederim hem Handan ho-
cama hem İbrahim hocama hem 
Medova Hastanesine, tüm ekibine 
çok teşekkür ederiz” ifadelerini 
kullandı. 

Küçük İsmail Kerem’e ame-
liyat öncesi ve sonrası gösterdiği 
cesaret için hastane tarafından ce-
saret belgesi verildi. Muayeneleri 
ve tetkikleri biten İsmail Kerem 
hastaneden taburcu edildi.
n İHA

Sinan Bağçacı Ferhat Yasavul
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Hayat iyilerle, kötülerin veya iyilik 
ile kötülüğün bir mücadelesi olarak 
sürüyor.

Filmler,tiyatrolar da hep iyilerle kö-
tüleri mücadele ettirerek hayatın nere-
sinde olduğumuzu bize gösteriyorlar.

Özellikle fantastik filmlerde bu 
davranış hallerimiz çok daha net bir 
şekilde anlatılıyor.

Dünyayı ele geçiren kötü robotlar-
la iyi robotların savaşı, 

Laboratuarda yanlışlıkla üretilen 
bir virüs, ya da kontrolden çıkan robot-
lar, genleri bozulmuş yaratığa dönüş-
müş canlılar,

Ya da bir düşman ve ona karşı 
bizim tuttuğumuz ya da tutmamız is-
tenilen iyi taraf gibi.

Aslında hepsi iyi duygularla kötü 
duyguların savaşının bir görüntüye 
büründürülmesi.

Aslında  olayları izlerken, eğer 
doğru algılayabilirsek; kötüler, hırsları-
mızı temsil eden isteklerimizi kullanıp,  
ruhumuzu ele geçirerek,   iyiler  sını-
fından kötüler safına nasıl geçtiğimiz 
anlatılmaya çalışılır.

Savaş başlar. Kötüler çok iyi orga-
nize olmuştur. İyiler temsil eden kah-
raman,  vicdanını, iyiye olan imanını, 

bıkmak tükenmek bilmeyen kararlı 
mücadelesini kullanarak , kötüler sa-
fından bir kısım insanları da ikna ede-
rek  topluma iyiliğin gerçek var oluş 
olduğunu hatırlatır. Mücadele kazanılır

Yaşamın içinde bu mücadele hep 
vardır.

İyilik ile kötülük arasında  bir yerde 
kendimize yer buluruz da, hep biz iyiye 
yakın bir yerdeyizdir!

En iyi iki kişiden biri  bile;   kendini 
ötekine göre daha iyi görebilir.

Böyle olunca en iyi  kişilerin de  en 
iyileri ve kötüleri var.

İyiler namuslu, dürüst,adil,hakkı 
koruyan, sözüne sadık, vicdanlı, se-
ven, empati kurabilen, anlayışlı gibi 
sıfatlarla tanımlandığı gibi,

Kötüler de namussuz, sahtekar, 
adil olmayan, hak yiyen, yalancı,-
vicdansız, münafık, bencil, sevgisiz, 
anlayışsız gibi ve daha birçok sıfat-
larla tanımlanır. Hep kendi faydasına 
,menfaatine insanlığıın iyi sıfatlarını  
harcarlar.

İyi dediğimiz sıfatları  ahlak,din 
inançlarımız,geleneklerimiz, ortak de-
ğerlerimiz olarak toplumda bize yaşam 
kuralları olarak doğrularımızı kural ola-
rak koyarlar.

Bizler hep iyilerden 
olmak için gayret ederiz

Hatta iyilikler topla-
mı ne kadar ağır basarsa 
ölüm anındaki karnemiz 
de o kadar iyi olur, iyi 
olarak değerlendiriliriz.

Kötü olmayı hiç 
kimse istemez.

Hatta kötüler bile iyi 
görünmek için, iyi anıl-
mak için değerlendirme-
yi yapacak insanları etkilemek için iyi 
görünmek için bütün gayretlerini sarf 
edeler.

İyi giyinirler, kötülüklerini saklar-
lar, insanlara yardım yaparlar, kendile-
rini iyi gösterecek bütün davranışlara 
bürünmek için kötülükle kazandıklarını 
iyi görünmek için harcarlar.

Öyle ki toplum, genellikle onların 
bu imaj çabaları sonucu  iyileri kötü, 
kötüleri iyi görmeye bile başlar.

İnsanlığın başlangıcından beri bu 
mücadele, gelişerek evirilerek devam 
eder.

İyiler de çoğu zaman bu müca-

delede zayıf düşer ya da 
işine geldiği için, kötülük 
diye tanımladığı sıfatları 
iyi gösteren kılıfları ile ka-
bullenir.

Bu mücadele bazen 
kişiler arasında, bazen kişi 
veya kişilerle devlet ara-
sında, devletle devletler 
arasında olabilir.

Açıkça yapıldığında 
herkesçe kötü olarak ta-

nımlanan bir sıfat,  çok iyi bir organize 
ile iyi olarak gösterilebilir.

Kötülük kendisini çok iyi koruyan 
organizasyonlar kurar.

Mesela Amerika; Afganistan ,Irak  
gibi ülkelere özgürlük, barış demok-
rasi gibi özellikleri götüreceğim diye 
milyonlarca insanların ölümüne ve 
göçüne sebep olan girişimde bütün 
dünyayı iyi bir şey yapacakmış gibi 
ikna etti. Sonuç kaos.

Devleti dolandıracak olan insanlar 
siyasi ve bürokraside çok iyi organize 
olarak, insanlara aş getireceğim, iş 
vereceğim, teknoloji getiriyorum diye 

insanlara iyi görünüp memleketin 
madenlerini, insanını, sermayesini 
sömürebiliyor ve bu grupların gerçek 
niyetleri yıllarca sonra anlaşılabiliyor.

Ama her şeyleri  ile iyilermiş, in-
sanları ve insanlığı koruyormuş gibi 
davranarak!

Kötüler ve kötülük o kadar kararlı, 
o kadar projeli, o kadar derinden ve 
düzenli hareket ediyor ki; kötülere göre 
daha miskin, tembel, saf olan iyiler kö-
tülerin iyi oldukları konusunda kanaat 
oluşturuyor.

Mesela çiftlik bank, banker olay-
ları, saadet zincirleri hep iyiler uyuştu-
rularak, onların basit beklentileri, tem-
bellikleri sayesinde büyüyüp gelişti, 
ta ki iş işten geçip de dolandırıldığını 
anlayıncaya kadar da kötülüğü de iyilik 
sanarak.

Gerçekte iyilik tarafında olmak 
isteyen ya da iyi olan insanlarımız, 
iyiliğin gerçek sorumluluğunu taşıyıp 
iyiliğin bir sonuç değil, muhafaza için 
mücadele edilmesi gereken bir süreç 
olduğunu fark etmeden, iyi olamazlar.

İsmet İnönü’nün dediği gibi; en az 
kötüler kadar iyiler de cesaretli olmalı, 
olmalıyız.

Yoksa iyiler rahat rahat, gailesiz bir 

şekilde zaman geçirirken kötüler yaşa-
mın bir yerinde iyilerin haklarını gasp 
etmek için kulis yapıyor olacak.

İyiler veya iyilik isteyenler kötüler-
den çok daha fazla iradelerini kullan-
makla sorumludurlar.

Hırsızlar, dolandırıcılar iyilerin açık 
bıraktığı kapılardan onların haklarını 
gasp etmişlerdir.

İyilerin hakları kötülerin oluştur-
dukları kanallarla kötülerin faydası ha-
line gelmiştir.

Şimdi bir seçim geliyor, kötüler şu 
an çok iyi organize oluyor. Bizim terci-
himizle bizim haklarımızı kendi zengin-
likleri haline getirmek için uyumadan 
gece gündüz çalışıyor. Para, zaman 
harcıyor. Hakkı olmayanları da kendi 
zenginliğine katmak için duygularını 
bir kenara bırakıp akıllıca organize olu-
yor.

Gerçekten iyiler büyüsün, gelişsin 
diyorsak irademizi bu yönde harekete 
geçirelim.

Yoksa rahmetten kaçanın, kurak-
lıktan şikâyet etmeye hakkı olmaz.

Gerçek;  iyilerin aklını, zamanını, 
emeğini kullanma zamanı, organize 
olma zamanı.

İYİLER, KÖTÜLER, GERÇEKLER

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ,Seydişehir merkez 
ve kırsal mahallelerinden 99/1 tertip 
olarak vatani görevleri yapacak as-
ker adayları ile birlikte yemek yedi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat 
evinde düzenlenen yemeğe Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, Meh-
metçikler katıldı. Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ilçede 99/1tertip 
birliğine teslim olmaya hazırlanan 
asker adaylarına üzerinde “Vatan 
Size Minnettar” yazan kutularda 
Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim he-
diye etti.

Başkan Tutal, analar çocuklarını, 
babalar yiğitlerini güle oynaya aske-
re gönderdiği sürece vatan toprakla-
rının bölünemeyeceğini kaydetti.

Başkanı Mehmet Tutal, “Tarih 
boyunca sizlerle gurur duyuyoruz. 
Gurur duymaya da devam edeceğiz.
Mehmetçik Muhammed’in askerleri 
anlamındadır. Peygamber’in askeri 

olarak Allah bu askerlik süresinde 
emanetini alırsa şehit olacağımı-
zı, hayatta kalırsak gazi olacağımız 
düşüncesi ile hareket ettiğimiz için 
tarihte 3 bin kişinin 100 bin kişiyi 
mağlup ettiği destan gibi mücadele-

ler  yaşadık” dedi.
Bizim iki kutsal değerimizi var-

dır diyen Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal; Biri imanımızın ana kaynağı 
Kuran-ı Kerim, diğeri ise özgürlü-
ğümüzün ana kaynağı olan bu vatan 

toprakları üzerinde dalgalanan bay-
rağımızdır. Size bu iki kutsal emane-
ti vererek yolcu edeceğiz” dedi. 

Dünyanın hiç bir yerinden bizim 
ülkemiz gibi bir ülke yok askerini 
şenlikle uğurlayan diyen Başkan Tu-
tal, “Gerekirse bu topraklar için ca-
nını vereceksin şehit olacaksın, dü-
ğün yapar gibi şenlikle gideceksin. 
Böyle bir kültüre, geleneklere sahip 
bir milletin evlatlarıyız. Bu bir vatan 
nöbeti Anadolu’da  insanların  ma-
lının, canının, namusunun güvende 
olabilmesi için vatani görevimizi ye-
rine getirmemiz gerekiyor. Yapılan 
görevin her alanı kutsaldır. Ayağı-
nıza taş değmesin, bu kutsal vatani 
görevinizi sağ salim yaparak anne-
nizin, babanızın yanınıza dönmeni-
zi Allah sizlere nasip etsin. Biz her 
zaman Seydişehir Belediyesi olarak 
yayınızdayız. Hayırlı teskereler dili-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Esnaf odalarından 
Başkan Tutal’a ziyaret

Seydişehir Esnaf Kefalet ve 
Kredi Kooperatifi Başkanı Durmuş 
Onar ve Yönetim Kurulu üyeleri 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı 
makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileğinde bulundu. Başkan 
Tutal ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek Başkan Onar 
ve ekibine teşekkür etti. Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’a başarı-
lar dileyen Seydişehir Esnaf Ke-
falet ve Kredi Kooperatifi Başkanı 
Onar; Esnaf ve sanatkar camiası 
her zaman istikrardan yana, her 
zaman huzurdan yana, her zaman 
kardeşlikten yana. Bizim Başkanı-
mızdan ne zaman bir talep isteği-
miz olduysa hiç geri çevirmedi. Biz 
hizmetlerinden dolayı kendisine 
teşekkür ediyoruz. Başkanımız es-
nafımızın sorunlarına her zaman 
duyarlı oldu, bundan sonrada ge-
len sorunlara çözüm bulacağına 
inanıyor ve kendisine yeni dönem 
için başarılar diliyoruz” diye konuş-
tu.  Başkan Tutal; İnşallah bu süreç 
Seydişehir için, hemşehrilerimiz 
ve ülkemiz için hayırlı olur. Bu bir 

Demokratik yarış. Seydişehir’e beş 
yıl boyunca hizmet ettik. Seydişe-
hir’in ekonomisine katkı sağlamak 
ve sanayi anlamında büyümesi için 
birçok çalışmaya imza attık. Geçti-
ğimiz dönemde de birçok konuda 
oda başkanlarımız ile çok yakın iş-
birliği yaptık, birlikte planladık ve 
sorunları birlikte dinledik ve bun-
lara çözüm önerilerini de esnafla-
rımızla birlikte yaptık. Dolayısıyla 
bundan sonraki süreçte de bu an-
layışımızı devam ettireceğiz. Sey-
dişehir’in her anlamda gelişmesi 
için her türlü çalışmayı yapacağız. 
Bütün esnaf odası başkanlarımıza 
ve bütün esnaflarımıza teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra başta oda 
başkanlarımız olmak üzere şehri-
mizin hangi sorunuyla ilgili olursa 
olsun birlikte oturup konuşacağız, 
birlikte çözüm bulmaya çalışaca-
ğız” dedi.

Başkan Tutal ve Esnaf Sanat-
karlar Kredi Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Durmuş Onar ve yönetim 
kurulu üyeleri uzun süre sohbet 
etti. n HABER MERKEZİ

İlçe olmak isteyen Ladik, Ladik Gençlik Hareketi’nin önderliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Gurup 
adına konuşan Hacı Ali Söğüt, Ladik’in ilçe olması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı

İlçe olmak istiyorlar

Büyükşehir Yasası’nın ardından 
mahalle statüsüne giren Ladik, bir 
süredir ilçe olmak için mücadele 
veriyor. Bu kapsamda çeşitli girişim-
lerde bulunan Ladik, şimdi de ilçe 
olmak için yürüdü. Ladik Gençlik 
Hareketi’nin önderliğinde gerçek-
leştirilen yürüyüşe çok sayıda Ladikli 
vatandaş katıldı. Gerçekleştirilen 
yürüyüşün ardından gurup adına 
açıklama yapan Hacı Ali Söğüt, La-
dik’in geçmişten buyana önemli 
bir merkez olduğu söyledi. Ladik’in 
1960 yılında Belediye statüsüne ka-
vuştuğunu hatırlatan Söğüt, 2012 
yılında çıkan Büyükşehir Kanunu 
ile birlikte Ladik’in belediye statü-
sünü kaybederek mahalle olduğu-
nu dile getirdi.ancak bu durumun 
Ladik’in hizmet alma noktasında 
eksikliklere neden olduğunu savu-
nan Söğüt, sözlerine şöyle devam 
etti, “Ladik, Konya’nın en kalabalık 
mahallesinden biridir. Konya’da bu-
lunan mahalleleri dahil 9 ilçesinden 
daha fazla nüfusa sahiptir. Büyük bir 
yerleşim yeri olması hasebiyle arzu 
edilen hizmetler alınamamakta olup 
gerekli hizmetlerde de aksamalar 
meydana gelmektedir. Ladik olarak 
bizler kendi sorunlarımızı kendimi-
zin çözmesini istiyoruz. Bu nedenle 
burada toplanmış bulunmaktayız. 

Reisi Cumhurumuzun başlattığı 
kutlu davada 16 yıldır Ladik halkı 
desteğini hiç eksik etmemiştir ve 
her seçimde Türkiye’de Konya’da 
verilen desteğin çok üzerinde des-
tek verilmiştir. Bu zamana kadar 
yapılan tüm seçimlerde Cumhur-

başkanımıza yüzde 980 üzerinde oy 
destek vermiştir. 15 Temmuz hain 
darbe girişimi gecesinde bu alanda 
nasıl ki birlik ve beraberlik içerisinde 
yer aldık isek bugün de Ladik halkı-
nın geleceği için hak ettiği ve birçok 
platformda söz verilen ilçelik hakkı-

nı talep için biraradayız. Birlikteyiz. 
Bizlerin Ladik’in ilçe olmasından 
başkaca bir talebi yoktur. Hak etti-
ğimiz ilçelik için birlik ve beraberlik 
içinde elimizden gelen gayreti gös-
tereceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Oy pusulalarındaki 
yerler belirlendi 

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri’ne katılacak siyasi partilerin 
birleşik oy pusulasındaki yerleri, 
Yüksek Seçim Kurulunda çekilen 
kura ile belirlendi. 

YSK Başkanı Güven, “Bugün 
itibarıyla güncel yurt içi seçmen 
sayısı 57 milyon 78 bin 461, tah-
mini sandık sayısı 194 bin 715’tir.” 

dedi.  Siyasi partilerin, 31 Mart’ta 
yapılacak Mahalli İdareler Seçimle-
rinde kullanılacak birleşik oy pusu-
lasındaki yerleri kurayla belirlendi.  
31 Mart’ta yapılacak yerel seçim-
lerde kullanılacak birleşik oy pu-
sulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 
10, İYİ Parti 11, HDP 12’nci sırada 
yer alacak. n AA

‘Mehmetçikle gurur duyuyoruz’
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Bilal Başacıkoğlu: Bensiz de iyi takımsınız
İstikbal Mobilya Kayserispor’un gur-

betçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, takım 
arkadaşlarına “Bensiz de iyi takımsınız” 
mesajı gönderdi. 

İstikbal Mobilya Kayserispor’da geç-
tiğimiz hafta içi İstanbul’da ameliyat olan 
ve bu yüzden Bursaspor maçı kadrosunda 
bulunmayan Bilal Başacıkoğlu, sosyal 
medya hesabı üzerinden takım arkadaş-
larına oldukça ilginç bir mesaj gönderdi. 

Müsabakayı televizyondan izleyen ve 
Cristian Sapuranu’nun 48. dakikada attığı 
gol sonrasında 7 numaralı kendi forma-
sını havaya kaldırıp, golü kendine hediye 
etmesi üzerine “Takım arkadaşlarıma bu 
güzel jest ve destekleri için çok teşekkür 
ederim. Sahada size yardımcı olmak, 
birlikte takımı hak ettiği yerlere çıkarma 
hedefimizi gerçekleştirmek için sabırsız-
lanıyorum. Bugün maalesef istediğimiz 

sonucu alamadık önümüze bakacağız. Bu 
arada bensiz de hala çok iyi takımsınız” 
dedi. 

HİKMET KARAMAN 
550. MAÇINI KAZANAMADI

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik 
direktörü Hikmet Karaman, kariyerindeki 
550. maçında berabere kaldı. 

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon İstik-
bal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü 
olarak görev yapan Hikmet Karaman, 
550. kez resmi maçında Bursaspor’a karşı 
idi. 

Bugüne kadar birbirinden farklı 15 
takımda görev yaparak 549 maça çıkan 
Karaman, Kadir Has Stadı’nda 550. ma-
çında beraberlik elde etti. Müsabakanın 
1-1 sona ermesi neticesinde Hikmet Kara-
man kariyerinde 112. beraberliği yaşadı. 

Hikmet Karaman, kariyerinde 550 

maçta 216 galibiyet 112 beraberlik 222 
mağlubiyet yaşadı. 

KAYSERİSPOR, OĞUZHAN BERBER 
İLE YOLLARINI AYIRMA KARARI ALDI

İstikbal Mobilya Kayserispor, savun-
ma oyuncusu Oğuzhan Berber’in sosyal 
medyada paylaştığı bir videodan dolayı 
futbolcuyla yolların ayrılmasına karar ve-
rildiğini açıkladı. İstikbal Mobilya Kayse-
rispor, sol bek Oğuzhan Berber ile yollarını 
ayırma kararı aldı. Kulübün resmi internet 
sitesinden yapılan açıklamada, “26 Ocak 
2019 Cumartesi günü sosyal medyada ya-
yınlanan bir videoda, kulübümüzle sözleş-
mesi bulunan futbolcu Oğuzhan Berber’in 
sporcu ahlakı ve gençlere örnek teşkil 
etmesi açısından asla tasvip etmediğimiz 
görüntülerine rastlanmıştır. Takımımızla 
sözleşmesi bulunan bu oyuncu sezon başı 
hazırlıklarda sakatlanmış, kulübümüz 

tarafından ameliyatı yaptırılıp, tedavi sü-
reci içerisinde kendisiyle maddi-manevi 
her türlü açıdan ilgilenilmiştir. Kendisinin 
rehabilitasyon dönemini tamamlayıp, 
takımına katılmasını ve sorumluluklarını 
yerine getirmesini beklerken bu nahoş 
görüntülerle gündeme gelmesini kabul 
etmemiz mümkün değildir. Meselenin 
aydınlatılması için çalışmalar sürmekte 
olup, konuyu haber alır almaz adı geçen 
futbolcu ve kulübümüzle kontrat yaparken 
menajeri olmayan ancak sonradan oyun-
cunun menajerliğini üstlenen Metin Kork-
maz’a gerekli ihtar çekilmiş ve her türlü 
hakkımızın saklı kalması kaydıyla oyun-
cunun Kayserispor’la olan kontratının kar-
şılıklı olarak fesih edilmesi için gereğinin 
yapılması istenmiştir. Konuyla ilgili geliş-
meler ayrıca duyurulacaktır” denildi..
n İHA

Kasımpaşa’ya 1.92’lik forvet
Kasımpaşa, Udinese’den 23 yaşın-

daki Hırvat golcü Stipe Perica’yı sezon 
sonuna kadar kiraladı. 

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese 
takımının 23 yaşındaki Hırvat forvet Sti-
pe Perica, Kemerburgaz Tesisleri’nde 
Sportif Direktör Bekir Nursal Bilgin ve 
Sportif Direktör Yardımcısı Emir Sa-
raç’ın hazır bulunduğu imza töreninde 
kendisini sezon sonuna kadar kiralık 
olarak Kasımpaşa’ya bağlayan sözleş-
meye imza attı. 

STİPE PERİCA KİMDİR? 
7 Temmuz 1995 Hırvatistan doğum-

lu ve 1.92 boyunda olan forvet oyuncu-
su Perica, futbol hayatına NK Zadar 
takımı altyapısında başladı. Kariyerine 
burada devam eden Perica, 2013 yılın-
da İngiltere Premiere Lig takımlarından 
Chelsea’ye yüksek bir bonservis karşı-
lığında transfer oldu. Chelsea takımı 
daha sonra Hırvat forveti sırasıyla Nac 
Breda ve Udinese takımlarına kirala-
dı. Perica, 2016 yılında ise 4.5 milyon 

Euro’ya Udinese’ye transfer oldu. Bu 
sezon başında ise Frosinone’de kiralık 
olarak forma giydi. 

DİAGNE’DEN 
GALATASARAY PAYLAŞIMI

Kasımpaşa’nın Senegalli yıldızı 
Mbaye Diagne, sosyal medya hesabın-
dan ‘Diagne Galatasaray ile prensipte 
anlaştı’ notu bulunan fotoğrafını pay-
laştı. 

Kasımpaşa’nın golcüsü, Galata-
saray taraftarını heyecanlandıran bir 
paylaşım yaptı. Diagne, sosyal medya 
hesabındaki hikayede ‘Diagne Gala-
tasaray ile prensipte anlaştı’ notunun 
yazılı olduğu fotoğrafını paylaştı. Se-
negalli golcü, ara transfer döneminin 
sona ermesine sayılı günler kala forvet 
transferi bekleyen sarı-kırmızılıları pay-
laştığı hikaye ile heyecanlandırdı. 

Diagne, Spor Toto Süper Lig’de bu 
sezon Kasımpaşa formasıyla mücadele 
ettiği 17 maçta 20 gole imza attı.
n İHA

Hugo Vieira 
Sivasspor’da

DG Sivasspor, Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1.5 
yıllık sözleşme imzaladı. 

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Si-
vasspor, forvet oyuncusu Hugo Vieira’yı renklerine bağ-
ladı. Kırmızı-beyazlılar, 2018-2019 sezonundan itibaren 
geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu ile 1.5 yıllık söz-
leşme imzaladı. Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
imza törenine Başkan Mecnun Otyakmaz da katıldı. Ot-
yakmaz, yaptığı açıklamada, “Yeni transferimizi gerçek-
leştirdik. Hepimizin bildiği gibi bu devre arası transferleri 
gerçekten çok zor oluyor. Çok ince eleyip sık dokuyarak 
transferler yaptık. Şimdi ofansif anlamda sorunlarımızı 
çözecek önemli bir futbolcu ile de sözleme imzalıyoruz. 
Huzurunuzda Oliveira’ya hoş geldin diyorum” dedi. 

30 yaşındaki futbolcu da Sivasspor’a transfer olmak-
ta dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. 

Tam ismi Hugo Filipe da Costa Oliveira olan başarılı 
futbolcu, 25 Temmuz 1988’de Barcelos’da dünyaya gel-
di. Estoril’de futbola başlayan Vieira daha sonra sırasıy-
la; Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo 
Moskau, Kızılyıldız ve Yokohama formalarını giydi. 

Portekizli, çıktığı 268 maçta rakip ağları tam 102 kez 
sarstı.  n İHA

Ankara’nın yeni stadı 
bugün kapılarını açıyor

Ankara’da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, 
bugün kapılarını açacak. Başkentin yeni stadındaki ilk 
maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı 
karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında 
oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.00’de başlayacak. 
Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan MKE Ankaragücü, 
Eryaman Stadı’nda yeni bir sayfa açmaya çalışacak. 
Mimarisiyle Almanya’daki Allianz Arena’yı andıran Erya-
man Stadı’nın temeli, 20 Nisan 2015’te atıldı. Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir 
şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine 
sunulacak.  Stadın ilk projesinde kapasite 18 bin olarak 
hesaplanırken, daha sonra bu sayı 22 bine yükseltildi. Bu 
revize işlemi, stadın yaklaşık 1,5 sene sonra bitmesine 
neden oldu. UEFA ve FIFA standartlarına uygun olan stat, 
62 bin 255 metrekarelik alana inşa edildi.  n AA

Galatasaray, kritik 
virajları Sinan’la döndü

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına 2’de 2 yaparak 
başlayan Galatasaray’da Sinan Gümüş performansıyla 
dikkati çekiyor. Süper Lig’de sezonun ilk yarısını lider 
Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde, averajla 5. sı-
rada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya iyi baş-
ladı. Ligin 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 
6-0 mağlup eden Galatasaray, hava ve zemin şartlarının 
olumsuzluğuna rağmen 19. haftadaki zorlu Göztepe 
deplasmanında da 1-0 galip geldi. Bitimine 1 haftadan 
az süre kalan ara transfer döneminde beklenen santrfor 
transferinin yapılamamasına rağmen ilk yarıda ligde 7 
gol atan Eren Derdiyok’un da kadro dışı bırakılmasıyla 
ileri uçta alternatifsiz kalan sarı-kırmızılılarda sahneye 
Sinan Gümüş çıktı. MKE Ankaragücü maçında 2, Gözte-
pe müsabakasında ise tek gole imza atan 25 yaşındaki 
oyuncu, alınan 6 puanda önemli rol oynadı. Galatasaray, 
Sinan Gümüş’ün Süper Lig’de gol attığı 14 maçta sadece 
1 kez mağlup oldu.  n AA

Fener’in ligde 
kalma savaşı!
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. 

Müsabaka öncesinde Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 16. sırada bulunan sarı-
lacivertliler sahasında ligin 3. sırasında yer alan Yeni Malatyaspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak 

Bu sezon beklentilerin altında 
kalan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor 
karşısında alacağı bir galibiyetle mo-
ral bulup ligdeki sıralamasını üst sıra-
lara taşımak istiyor. Spor Toto Süper 
Lig’de zor zamanlar geçiren Fener-
bahçe bugün bu sezon iyi sonuçlar 
alarak 3. sırada yer alan Evkur Yeni 
Malatyaspor’u ağırlayacak. 

SON 13 MAÇTAN 1’İ KAZANILDI 
Süper Lig’deki son 13 maçının sa-

dece birini kazanabilen Fenerbahçe 
bu müsabakalardan 8 beraberlik, 4 

mağlubiyet aldı. Kanarya, son 6 maç-
ta ise galip gelemedi. Sarı-lacivert-
liler bu maçta da puan kaybederse, 
2003’te yaşadığı 9 maçlık galibiyet 
hasreti rekorunu kırarak 10 maça çı-
karmış olacak. 

GOLE ÇEVİRME 
ORANI EN DÜŞÜK TAKIM 

Bu sezon Süper Lig’de gol pozis-
yonu bulamayan ve hücumda etkili 
olamayan Fenerbahçe ligin en düşük 
gol çevirme oranına sahip. Bu sezon 
% 8,6’lık oranla pozisyonları gole çe-

virmede sarı-lacivertliler son sırada 
yer alıyor. 

ÖNE GEÇTİĞİ 
MAÇLARDA KAYBEDİYOR 

Fenerbahçe, ligde sahasında öne 
geçtiği maçlarda puan kaybediyor. 
Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper 
Lig’de B.B. Erzurumspor’un evinde 
öne geçip puan kaybettiği (8 puan) 
maçlarda en fazla kaybeden ikinci ta-
kım (7 puan) konumunda bulunuyor. 

SAKAT VE CEZALILAR 
Fenerbahçe’de Martin Skrtel kır-

mızı kart cezası sebebiyle forma gi-
yemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Tolga 
Ciğerci, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güç-
tekin, Harun Tekin ve Michael Frey 
sakatlığı sebebiyle kadroda yer alma-
yacak. İki takım arasında oynanacak 
müsabakayı hakem Ali Palabıyık yö-
netecek. 

Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ke-
rem Ersoy ve Serkan Olguncan ya-
pacak. Müsabakanın 4. hakemi ise 
Bahattin Şimşek olacak.
n İHA



Selçuklu Basketbol 
3. uzatmada yenildi

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basket-
bol, ligin 16.hafta maçında Petkim Spor ile deplasmanda 
karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçında ilk yarısı 46-
43 ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçilirken, maç 76-76 
berabere sonuçlandı. İlk uzatma devresinde de eşitlik bo-
zulmazken ikinci uzatmada da rakipler birbirine üstünlük 
sağlayamadı. Son uzatma devresinde Selçuklu’da yor-
gunluk artarken, ev sahibi ekip Petkim Spor, mücadeleyi 
104-100 kazandı. Mavi beyazlılar, ligdeki 7. yenilgisini 
aldı. Temsilcimiz ligin 17.haftasında Akhisar Belediye’yi 
konuk edecek.  n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor’un
takibi sürüyor

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 15.hafta maçları 
oynandı. Temsilcilerimizden Akşehirspori deplasmanda 
karşılaştığı Sandıklıspor’u 1-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlı 
ekip ile aynı puana sahip olan grup lideri Kırıkkale Büyük 
Anadolu Spor ise kendi sahasında Kırşehir Çayağzıspor’u 
1-0 yenerek averaj ile liderliğini sürdürdü. AKşehirspor 
ise haftayı 2.sırada tamamladı. Ligdeki bir diğer Konya 
ekibi Karapınar Belediyespor ise deplasmanda Anadolu 
Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-1 
yenik ayrılan yeşil siyahlılar kötü gidişatını sürdürdü. 
 n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’dan muhteşem geri dönüş!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 19.hafta 

maçında Fethiyespor’u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendi-
ren karşılaşmada 2-0 geriye düşen yeşil beyazlı takım muhteşem 
bir geri dönüşe imza attı. Anadolu Selçukspor, daha 1.dakikada 
Sefa Aksoy’un attığı gol ile 1-0 geriye düştü. İlk golün şokunu at-
latamayan Yavru Kartal, 12.dakikada Yakup Ramazan Zorlu’nun 
golü ile bir şok daha yaşadı. İlk yarıda farkın açılmaması için 
oyuna tutunmaya çalışan Anadolu Selçukspor, bu yarıda rakibi-
ne baskı kurmaya başladı. Ancak ilk yarıda başka gol olmadı. 

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
 Mücadelenin ikinci yarısında temsilcimiz Selçukspor, raki-

bine büyük bir baskı kurdu. Bu baskının sonucunu da alan yeşil 
beyazlılar, 65.dakikada yeni transferlerinden Reşo Akın’ın attığı 
gol ile farkı 1’e indirdi. Bu gol ile moral de kazanan Konya ekibi, 
Fethiye kalesini abluka altına aldı. 75.dakikada Maksut Taşkıran 
takımına beraberliği getiren golü atarken, 85.dakikada Ayberk 
Altan skoru belirleyen golü attı. 89.dakika Fethiyespor’dan Yiğit 
Yöney, 90.dakikada ise Konya Anadolu Selçukspor’dan Serten 
Yiğenoğlu kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Yavru Kartal bu 
galibiyet ile puanını 20’ye yükseltti. Fethiyespor ise 15 puanda 
kaldı. Yeşil beyazlılar ligin 20.hafta maçında Kahramanma-
raşspor deplasmanına gidecek.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da imzalar arka arkaya açıklandı
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, dün 

sabah Nejc Skubic ile yapılan anlaşmayı duyur-
masının ardından Deni Milosevic’in de sözleşme 
uzattığını açıkladı. Yapılan açıklamalar ve transfer 
duyuruları camianın beğenisini topladı. Atiker Kon-
yaspor’da başarılı futbolcu Deniz Milosevic ile trans-
fer komitesinin yaptığı görüşmeler neticesinde karşı-
lıklı olarak her konuda anlaşmaya varıldı. Milosevic 
kendini 3 yıl daha yeşil beyaz renklere bağlayan im-
zayı Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen 
törenle attı. İmza törenine asbaşkanlardan Mustafa 
Aydınalp’in yanı sıra Deni Milosevic’in babası Cvijan 
Milosevic, abisi Benjamin Milosevic katıldı.

BİRBİRİMİZİ YAKINDAN TANIYORUZ
İmza töreninde konuşan Asbaşkanlardan Musta-

fa Aydınalp, “Milosevic ile sözleşme uzattığımız için 
mutluyuz. Hem biz onu, hem de Milosevic bizleri, 
kulübü, şehri, taraftarımızı yakından tanıyor. Güzel 
bir sinerji yakaladık. Sorunsuz aidiyet hissi yüksek 
ve formasını sahiplenen futbolcularımızla yola de-
vam etmek istedik ve bugün bu düşünceyi resmi 
imzaları atarak gerçekleştiriyoruz. Her iki tarafa da 

hayırlı olsun” dedi.
HEDEF YENİDEN AVRUPA

İmza töreninden sonra konuşan Deni Milosevic 
ise, “Çok mutluyum üç senelik bir kontrat imzala-
dım. Burayı ikinci evim olarak görüyorum. Bu yüzden 
tekrardan kontrat imzalamayı istedim. Ayrıca Aykut 
hocamız da burada olması ve yeniden birlikte çalışı-
yor olmaktan gayet mutluyum. O da benim bu imzayı 
atmamın sebeplerinden bir tanesi. Harikulade bir 
taraftarımız var. Gerçekten çok ateşliler bu yüzden 
onları çok seviyorum. Ben de enerjimin son damla-
sına son noktasına kadar onlara teşekkürümü göster-
mek için elimden geldiğince onlara sahada teşekkür 
edebilmek için mücadele ediyorum, takımımız için, 
taraftarımız için büyük bir efor sarf ediyorum. Sezon 
sonundaki hedeflerimiz arasında tabii ki de Avrupa 
Kupaları’nda yeniden mücadele etmek var. Hoca-
larımızla takımımızla, taraftarımızla birlikte bunu 
başarabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

İmza töreni Milosevic Ailesi’nin çektirdiği hatıra 
fotoğrafıyla sona erdi..
n SPOR SERVİSİ

Skubic ‘2022’ dedi!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Antalya kampında anlaşma sağladığı 

Nejc Skubic, kendisini 3 yıl daha Konyasporlu yapan sözleşmeye imza attı. Sevilen 
oyuncunun sözleşme yenilemesini Konyasporlu taraftarlar sevinç ile karşıladı

Atiker Konyaspor’un Antalya kam-
pında transfer komite ile Skubic arasın-
da gerçekleştirilen görüşmeler sonunda 
3 yıllık anlaşma sağlanmıştı. Nejc Sku-
bic için Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda imza töreni gerçekleştirildi.

AİDİYET HİSSİ HEPİMİZİ MUTLU 
ETTİ

Törene Asbaşkanlardan Osman Ko-
çak, Skubic’in eşi Jusa Neza Mihelcic 
ve oğlu Lan Skubic katıldı. Törende ko-
nuşan Asbaşkan Osman Koçak, “Skubic 
Türkiye Süper Lig’in en değerli futbolcu-
ları arasında üst sıralarda yer alan bir 
oyuncu. Kendisi ile 3 yıl daha devam 
etme kararı aldık. Antalya kampında 
yapılan görüşmeler neticesinde tüm 
konularda anlaştık ancak Skubic imzayı 
Konya’da atmak istediğini bizlere iletti. 
Bu aidiyet hissi hepimizi çok mutlu etti 
ve bugün kendisi için burada imza töre-
ni yapıyoruz. Performansından, takıma 
ve camiaya uyumundan son derece 
memnunuz. Onu artık bizden biri gibi 
görüyoruz. Öyle inanıyoruz ki, Skubic 
önümüzdeki süreçte kulübümüzü öngör-
düğümüz hedeflere ulaştırmada büyük 
katkı sağlayacak. Kendisine ve camia-
mıza imzanın hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz” dedi.

İMZADA AYKUT HOCA ETKİSİ
İmza töreninde konuşan Skubic ise, 

“Çok mutluyum tekrardan yuvadayım. 
Yuvada devam ettiğim için kendimi çok 
mutlu hissediyorum. Konya’yı, Kon-
yaspor’u ikinci evim olarak görüyorum. 
Üç sene daha Aykut Hocamızla birlikte 
büyük başarılara imza atacağımıza ina-
nıyorum. Zaten bu imzayı atmamdaki 
en büyük faktörlerden bir tanesi birkaç 
ay önce Aykut Hocamızın tekrardan ku-
lübümüze geri dönmesiydi. Onunla ça-
lışmaktan gerçekten çok büyük mutluluk 
duyuyorum. Ümit ediyorum bu sezon 
başarılı bir sezon geçirip önümüzdeki 
sezon Avrupa Ligi’nde kulübümüz yer 
alabilecek.

TARAFTARI ÇOK SEVİYORUM
Gerçekten onları çok seviyorum. 

Bana kalırsa Konyaspor taraftarları Tür-
kiye’nin en büyük taraftar grubu. Çok 
kıymetliler, değerliler... Çünkü bize 
hem iyi günlerimizde hem kötü günleri-
mizde destek oldular. Geçen sene zorlu 
bir lig süreci geçirmiştik ve deplasman-

da olsun evimizde olsun hiçbir zaman 
desteklerini bizden esirgemediler. O 
yüzden kendilerini çok çok seviyorum. 
Onlarla tekrardan birlikte olmak gerçek-
ten beni çok heyecanlandırıyor, mutlu 
ediyor” şeklinde düşüncelerini ifade 

etti.
MUTLU AİLE TABLOSU
Bu sezonun ikinci yarısından itiba-

ren aile bireylerinin katılımıyla gerçek-
leşen ve geleneksel hale getirilen imza 
töreninin sonunda Nejc Skubic, günün 

anısına eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf 
çektirerek Atiker Konyaspor taraftarları-
na aile fertleriyle selam gönderdi. Ati-
ker Konyaspor, Skubic’in imzasını oğlu 
Lan Skubic’in rüya kurgusu ile duyurdu. 
n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 19 12 4 3 35 10 25 40
2.MENEMEN BELEDİYE 19 11 6 2 41 24 17 39
3.F. KARAGÜMRÜK 19 11 4 4 34 20 14 37
4.ŞANLIURFASPOR 19 10 5 4 25 20 5 35
5.MANİSA B.Ş.B. 19 9 7 3 32 13 19 34
6.PENDİKSPOR 19 8 6 5 27 24 3 30
7.TARSUS İDMAN Y. 19 7 7 5 29 26 3 28
8.ETİMESGUT BELEDİYE 19 6 6 7 22 25 -3 24
9.KIRKLARELİSPOR 19 6 5 8 24 25 -1 23
10.KAHRAMANMARAŞ 19 6 5 8 17 23 -6 23
11.ZONGULDAK 19 5 7 7 21 26 -5 22
12.SİVAS BELEDİYE 19 6 4 9 20 26 -6 22
13.K. A. SELÇUKSPOR 19 4 8 7 26 33 -7 20
14.BAK SPOR KULÜBÜ 19 4 8 7 19 30 -11 20
15.DARICA G. BİRLİĞİ 19 5 5 9 19 30 -11 20
16.FETHİYESPOR 19 2 9 8 19 28 -9 15
17.BANDIRMASPOR 19 3 5 11 21 35 -14 14
18.TOKATSPOR 19 2 7 10 15 28 -13 13

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU



Aykut Kocaman: İyi ve güzel oynayarak sonuca gittik
Atiker Konyaspor Teknik Di-

rektörü Aykut Kocaman, Spor Toto 
Süper Lig’in 19. haftasında Antal-
yaspor’u 2-0 yendikleri karşılaş-
maya ilişkin, oyuncuların maçın 
başından sonuna kadar doğru, iyi 
ve güzel oynayarak sonuca gitmeyi 
başardığını söyledi. 

Kocaman, karşılaşmanın ardın-
dan düzenlenen basın toplantısında, 
ligin üst sıralarının sıkışık olduğunu 
eğer biraz seri yakalanabilirse iyi 
yerlere gelme ihtimalinin yüksek 
olduğunu söyledi. 

Aldıkları galibiyetin üst sıralara 
yükselmek için iyi bir fırsat oldu-
ğunu ifade eden Kocaman, şunları 
kaydetti: “Yüksek şiddetli enerjiye 
ihtiyacımız var. Ama bu enerjiden zi-
yade sabırlı oynamak lazım. Oyunu 
kenarlara ve onların kalesine doğru 

itmek zorundaydık. Planımız buydu. 
En azından kağıt üzerinde düşündü-
ğümüz buydu. Oyuncularımız, ma-
çın başından sonuna kadar doğru, 
iyi ve güzel oynayarak sonuca git-
meyi başardı. Tebrik ediyorum. An-
talyaspor’a da başarılar diliyorum.” 

Kocaman, maçın başında kore-
ografi yapan taraftarlara da teşekkür 
edip her zaman desteklerini bekle-
diğini söyledi. 

KORKMAZ: KONYASPOR 
HAK EDEREK KAZANDI

Spor Toto Süper Lig 19. hafta 
maçında Atiker Konyaspor’a 2-0 
mağlup olan Antalyaspor’da Teknik 
Direktör Bülent Korkmaz, “İleri ki 
haftalarda daha iyi olacağımızı ümit 
ediyorum” dedi.

Maç sonu Büyükşehir Stadyu-
munda yapılan basın toplantısında 

konuşan Antalyaspor Teknik Direk-
törü Bülent Korkmaz maçı değerlen-
dirdi. Korkmaz, “Atiker Konyaspor’u 
tebrik ediyorum, hak ettikleri bir 
galibiyet aldılar. Oyun olarak ilk 
yarıda istediğimiz oyun yoktu. İkinci 
yarı hemen hemen biraz daha iyi 
oynamaya başladık, pozisyonu bul-
duk ama golleri bulamadık. Ama bir 
gerçek var ki bizim de devrenin ilk 
yarısında Konya maçına çıkarken bir 
puanımız vardı gene sezonun ikinci 
yarısında Konya maçıyla beraber 
gene bir puanımız var. Tabi bizdeki 
en büyük sıkıntı önemli sakat oyun-
cularımız var, cezalı oyuncularımız 
var ve giden oyuncularımız da var bu 
oyun planımızı da etkiledi. Ama ileri 
ki haftalarda daha iyi olacağımızı 
ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, dün evinde Fethiyespor ile karşı 

karşıya geldi. Maçın başında 2-0 geriye düşen 
yeşil beyazlılar, ikici yarıdaki güzel oyunu 

ile mücadeleyi 3-2 kazandı. Yavru Kartal bu 
galibiyet ile puanını 20’ye yükseltirken, korkulu 
bölgeden de biraz olsun uzaklaştı.  n SPOR 2’DE

Muhteşem dönüş

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Medipol Başakşehir 18 11 5 2 26 10 38 16 38
2.Galatasaray A.Ş. 19 10 5 4 37 21 35 32
3.Evkur Yeni Malatya 18 9 5 4 29 18 32 32
4.Atiker Konyaspor 19 8 7 4 27 21 31 29
5.Beşiktaş A.Ş. 19 8 6 5 32 24 30 29
6.Kasımpaşa A.Ş. 18 9 2 7 37 29 29 29
7.Trabzonspor A.Ş. 18 8 5 5 34 26 29 28
8.Antalyaspor A.Ş. 19 8 4 7 19 23 28 28
9.Demir Grup Sivas 18 6 6 6 24 25 24 24
10.Bursaspor 19 4 11 4 19 19 23 22
11.Göztepe A.Ş. 19 7 1 11 20 23 22 22
12.Aytemiz Alanya 18 6 3 9 15 22 21 21
13.İ. M. Kayseri 19 5 6 8 16 26 21 20
14.Mke Ankaragücü 18 6 2 10 17 32 20 20
15.Çaykur Rizespor 19 3 9 7 23 29 18 17
16.B.B Erzurumspor 19 3 8 8 18 25 17 17
17.Fenerbahçe A.Ş. 18 3 8 7 17 25 17 16
18.Akhisarspor 19 4 5 10 20 32 17 15

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Tarih yeniden yazılıyor!
Büyük umutlarla ligin ikinci yarısına başlayan Atiker Konyaspor Erzurumspor’un ardından Antalyaspor’a da acımadı. Aynı puanda bulunduğu 

rakibine sahada futbol, tribünde koreografi dersi veren Anadolu Kartalı puanını 31’e yükselterek bambaşka hayallere yelken açtı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ligin 19. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırladı. Nalçacılılar’ın 

koreografi şovu ile başlayan mücadelede rakibine savunma ve hücum dersi veren Anadolu Kartalı maçı 2-0 kazandı. 
Goller Jevtovic ve Skubic’ten gelirken yeşil beyazlılar bu sonuçla puanını 31’e yükselterek üst sıralar için daha iddialı 
hale geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic’in sağ kanattan pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic’in sert 

şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
34. dakikada Fofana’nın ceza sahası içine gönderdiği topu Traore, Skubic’e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda 

kaleci Boffin’den seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI
54. dakikada Milosevic’in ceza sahası içerisine gönderdiği pasında Traore’nin şutunu defans 

uzaklaştırdı. 
56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Volkan Fındıklı’nın uzun pasında, ceza 

sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Skubic’in vuruşunda uzak direğe çarpan me-
şin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

68. dakikada Hakan Özmert’in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası 
içerisinde topa yükselen Salih Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak 
üstten auta gitti.

76. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası içiresinde-
ki sert şutu yandan auta gitti. 

84. dakikada Yatabare’nin Milosevic’le 
yaptığı duvar pasında kaleyi karşıdan gö-
ren noktadan sert şutu üstten auta 
gitti.

88. dakikada Ha-
kan Özmert’in sağ 
kanattan korner atı-
şında, ceza sahası 
içinde topa yükselen 
Mevlüt Erdinç’in vuru-
şunda kaleci Serkan Kırıntılı topu iki 
hamlede kontrol etti.  n AA

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Can-
daş Elbil
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipo-
vic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore (Dk. 87 Mücahit 
Can Akçay), Milosevic, Fofana (Dk. 73 Diagne), Jahovic (Dk. 
76 Yatabare)
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır 
Öztürk, Chico (Dk. 87 Harun Alpsoy), Cissokho, Drole, Zeki 
Yıldırım (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Serdar Öz-
kan (Dk. 46 Doğukan Sinik), Doukara
Goller: Dk. 10 Jevtovic, Dk. 56 Skubic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Drole (Antalyaspor), Dk. 81 Traore (Ati-
ker Konyaspor)

Nalçacılılar koreografiyi 
bir başka seviyeye taşıdı

Takımlarına verdikleri koşulsuz destek ve her alanda ortaya koydukları müthiş 
vizyon ile son yıllarda adından söz ettiren Konyaspor taraftar gruplarından 

Nalçacılılar, karşılaşma öncesi sergiledikleri muhteşem koreografi ile güne 
damgasını vurdu. Antalyaspor’a göndermede bulunulan koreografide Kon-
yaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığı finali Antalyasporluların dev 

ekranda izlemesi işlendi. “Bazen sadece bakarsın” mesajı ile Skubic’in finalde 
attığı son penaltıya bakakalan Antalyasporluların gösterildiği koreografi sosyal 

medyada büyük ses getirdi. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 19.hafta maçında Atiker Konyaspor, 
Antalyaspor’u 2-0 yendi. Maça hızlı başlayan 
yeşil beyazlı takım, karşılaşmanın 10.dakika-
sında Marko Jevtovic’in attığı gol ile 1-0 öne 

geçti. Sezon başında Konyaspor’a transfer olan 
Jevtovic, yeşil beyazlı forma ile ilk golünü atmış 

oldu. Orta sahada görev yapan ve oynadığı 
oyun ile taraftarın beğenisini toplayan Marko, 

güzel oyununu golle süsledi. Sırp oyuncu golün 
ardından sevincini Konyaspor taraftarlar ve 

takım arkadaşları ile kutladı. Anadolu Kartalı, 
karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. n SPOR SERVİSİ

Marko Jevtovic 
ilk golünü attı

2-0
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